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Niech magiczny czas Wigilijnego Wieczoru przyniesie radość i spokój.  
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,  

a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.  
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia  

życzą 

Burmistrz 
Miasta i Gminy Buk 

Paweł Adam

Przewodniczący Rady  
Miasta i Gminy Buk 

Piotr Goroński
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Działania antysmogowe

Zacznijmy od siebie walkę ze smogiem 
– mówił burmistrz Paweł Adam. Należy prze-
strzegać zakazu spalania tworzyw sztucznych 
i śmieci. Osoby, które palą węglem i drewnem 
nie mają się czego obawiać. Burmistrz pod-
sumował co do tej pory zostało zrealizowa-
ne. Gmina podjęła już działania edukacyjne 
skierowane do urzędników, mieszkańców 
i uczniów. Na stronie internetowej gminy 
znalazły się stosowne informacje, w tym 
antysmogowa uchwała województwa. Infor-
mowano, gdzie zgłaszać nieprawidłowości. 
Odbywały się warsztaty w zakresie edukacji 
antysmogowej, czy pokazy metody górnego 
spalania. W „kosynierze” opublikowano tak-
że apel Rady Miasta i Gminy w tej sprawie. 
Z uwagi na brak zainteresowania, nie udało 
się zrekrutować pełnomocnika ds. czyste-
go powietrza. W związku z tym dokonano 
reorganizacji w urzędzie i wyznaczono pra-
cowników uprawnionych do kontroli. Inwen-

taryzacja źródeł ogrzewania przez gminę nie 
ma podstaw prawnych, ale stosowne zapisy 
przygotowywane są na szczeblu rządowym. 
Gmina wykonała audyt dla pięciu budyn-
ków komunalnych, który nie dotyczy tylko 
wymiany źródeł ogrzewania, ale i całego 
planu remontów dla tych budynków, w tym 
termomodernizacji. Samorząd kontynuuje 
program dofinansowań do wymiany pieców. 
Burmistrz zapowiedział, że będzie rekomen-
dował przyjęcie w drodze uchwały nowej, 
wyższej kwoty dofinansowania w wysokości 
5 tys. zł (Dotychczas było to 4 tys. zł). Gmi-
na uzyskała wsparcie doradców Metropolii 
Poznań, którzy prowadzą akcję informacyjną 
wśród mieszkańców w zakresie programu 
„Czyste Powietrze”. Gmina udziela wsparcia 
doradcom Metropolii Poznań, którzy prowa-
dzą akcję informacyjną wśród mieszkańców. 
W 2019r. zakupiono drona dzięki któremu już 
skontrolowano 30 nieruchomości. Niektórzy 
mieszkańcy już przemyśleli sprawę i zmie-
niają szkodliwe nawyki. Gmina ma zawarta 

umowę z laboratorium z Jastrzębia Zdroju, 
które będzie analizować skład chemiczny 
popiołów. Burmistrz zwrócił uwagę, że dzia-
łania urzędu bez wsparcia mieszkańców oraz 
rządu nie będą w pełni skuteczne. 

W tym roku spotkanie opłatkowe 
odbędzie się na pl. Stanisława Reszki

Odnosząc się do pytań mieszkańców, bur-
mistrz powiedział, że z uwagi na planowane 
prace archeologiczne na rynku, tegoroczne 
spotkanie przy choince odbędzie się na pl. 
Stanisława Reszki. Paweł Adam przypomniał, 
że prace prowadzone są przy aprobacie rad-
nych, którzy na tą okoliczność zmienili budżet. 
Pierwszy raz w dziejach gminy są to prace 
archeologiczne, a nie powierzchowny nadzór 
archeologiczny związany z prowadzonymi 
inwestycjami. (Archeolodzy rozpoczęli pra-
cę w dniu 4 grudnia br. Na miejscu pracuje 
ciężki sprzęt. Płyta rynku dla bezpieczeństwa 
została ogrodzona. Red).

Z obrad sesji
W dniu 26 listopada br. w Sali Miejskiej 
w Buku odbyła się XIII sesja Rady Miasta 
i Gminy Buk.

Porządek sesji:
I. Sprawy organizacyjne.
1/ Otwarcie XIII sesji Rady Miasta i Gminy oraz 
stwierdzenie prawomocności obrad.
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 29 
października 2019 r.
3/ Przedstawienie porządku obrad.
II. Informacje. Sprawozdania.
1/ Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta 
i Gminy Buk między sesjami.
2/ Apel Rady Miasta i Gminy Buk w sprawie jakości 
paliw stałych dostępnych w sprzedaży detalicznej 
i hurtowej.
III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1/ Nadanie nazwy ulica Działkowa w Niepruszewie.
2/ Nadanie nazwy ulica Wspólna w Dobieżynie.
3/ Wyrażenie woli nabycia w drodze zakupu nie-
ruchomości położonych w Buku przez Gminę Buk. 

4/ Wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy 
(dz. 423). 
5/ Wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy 
(dz. 411/2). 
6/ Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Buk.
7/ Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 
oraz preliminarza wydatków Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
8/ Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2020.
9/ Zatwierdzenie i przyjęcie do realizacji Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego Miasta i Gminy Buk 
na lata 2020- 2024.
10/ Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie kosz-
tów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień.
11/ Przyjęcie na 2020 rok Programu współpracy 
Miasta i Gminy Buk z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
12/ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego terenów położonych w Wielkiej Wsi i w Buku 
w rejonie ul. Bohaterów Bukowskich, ul. Niegolew-

skich i ul. Ogrodowej.
13/ Ustanowienie bukowskiego świadczenia żłob-
kowego.
14/ Udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta 
i Gminy Buk Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. 
Wawrzyńca w Niepruszewie.
15/ Warunki i tryb przyznawania dorocznych nagród 
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej 
oraz upowszechniania i ochrony kultury.
16/ Ustanowienie roku 2020 Rokiem Pamięci Jana 
Lubrańskiego na terenie Miasta i Gminy Buk.
17/ Zmiana Uchwały Nr III/26/2018 Rady Miasta 
i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie 
budżetu Miasta i Gminy Buk na 2019 rok.
18/ Zmiana uchwały Nr III/25/2018 Rady Miasta 
i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Buk na lata 2019-2026 .
19/ Emisja obligacji.
IV.  Interpelacje i zapytania .
V.   Oświadczenia radnych.
VI.  Wystąpienia osób nie będących radnymi.
VII.  Komunikaty.
VIII.  Zakończenie.

Szanowni 
Państwo, 

21 listopada 
2018 roku miałem 
zaszczyt złożyć wobec Mieszkańców Mia-
sta i Gminy Buk ślubowanie dochowania 
wierności prawu oraz że powierzony mi 
urząd sprawować będę dla dobra publicz-
nego i pomyślności mieszkańców. Niedaw-
no upłynął rok od tego wydarzenia. Z tej 
okazji zaprosiliśmy Państwa do Sali Miej-
skiej na podsumowanie pierwszego roku 
obecnej kadencji samorządu. Dziękuję za 
liczną frekwencję i możliwość podzielenia 
się z Państwem wszystkimi przedsięwzię-

ciami i zadaniami, które wspólnie realizo-
waliśmy. Jestem wdzięczny za zachęty do 
dalszej pracy, Państwa inspiracje, ale także 
za słowa konstruktywnej krytyki. Dziękuję 
również Radzie Miasta i Gminy Buk, moim 
współpracownikom, sołtysom oraz każde-
mu z Państwa osobno. Czas na kolejne wy-
zwania! Jestem pełen nadziei, że działając 
wspólnie uda się nam im sprostać. 

Podczas ostatniej sesji Rada Miasta 
i Gminy podjęła uchwałę, na mocy której 
rok 2020 będzie Rokiem Jana Lubrańskiego. 
Decyzja ta zbiega się z rozpoczęciem badań 
archeologicznych na rynku. Już pierwsze dni 
prac pokazały, że wcześniejsze wskazania 
georadaru były słuszne i niebawem możemy 
spodziewać się prawdziwie sensacyjnych 

wieści. Z tego powodu  tegoroczne spotkanie 
opłatkowe z mieszkańcami odbędzie się na 
Placu Stanisława Reszki. W klimat Bożego 
Narodzenia wprowadził nas udany Kier-
masz Świąteczny w hali sportowej. W tym 
szczególnym czasie pamiętamy o osobach 
samotnych, które wspólnie z OPS zaprasza-
my na świąteczną Wigilię. Życzmy sobie by 
blask betlejemskiej gwiazdy przyniósł nam 
wszystkim pokój i nadzieję. 

W styczniu serdecznie zapraszam Pań-
stwa do udziału w Koncercie Noworocznym 
i Powiatowym Kolędowaniu oraz hojnego 
wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.

 Paweł Adam
Burmistrz Miasta i Gminy Buk  
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Wieża telefonii komórkowej GSM
Burmistrz Paweł Adam poinformował, że 

po przeprowadzeniu procedury administra-
cyjnej wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dla budowy wieży 
GSM w Dakowych Suchych. Istnieje jeszcze 
możliwość wnoszenia odwołań do Samorzą-
dowego Kolegium Administracyjnego.

Mobilizacja w gminie

Na terenie gminy została przeprowadzo-
na akcja kurierska, za pomocą której odbywa-
ła się natychmiastowa mobilizacja wojskowa. 
Takie ćwiczenia sprawności organizacyjnej 
są przeprowadzane co kilka lat. 

Podsumowanie roku kadencji

Radny Michał Korbas pogratulował profe-
sjonalnej organizacji spotkania z mieszkańca-
mi poświęconego podsumowaniu pierwszego 
roku kadencji. Zwrócił przy tym uwagę, że 
wypadałoby wspomnieć, że wiele z inicjatyw 
zostało zaaranżowanych przez poprzednią 
kadencję rady. Radny Wojciech Dudkiewicz 
pytał dlaczego w planach nie zaprezentowano 
tematów m.in.: Młodzieżowej Rady Gminy, 
czy wału przy obwodnicy. Pytał, czy są obiek-
tywne dane dotyczące sukcesów m.in. ZGK 
Sp. z o.o.. Zarzucił burmistrzowi, że w trak-
cie spotkania zapowiadał inwestycje, jeszcze 
przed dyskusją radnych o budżecie gminy. 
W odpowiedzi burmistrz zarzucił radnemu, 
że zamienia sesję w igrzyska. Jego zdaniem 
radny mógł zgłosić swoje uwagi podczas 
wspomnianego spotkania, a pozytywne 
zmiany jakie zostały na nim przedstawione 
są udokumentowane, natomiast burmistrz 
(jako organ wykonawczy. Red.) ma prawo 
planować przyszłe posunięcia gminy. Obu 
interlokutorów studził radny Tomasz Plewa, 
prosząc o tłumienie niezdrowych emocji. Rad-
ny Tomasz Plewa stwierdził, że jemu wspo-
mniane spotkanie bardzo się podobało. Jego 
zdaniem dyskusja z mieszkańcami w trakcie 
kadencji jest słuszna, bo daje szansę na bie-
żącą korektę kierunków rozwoju gminy. 

Sprawy rolnicze

Radny Michał Korbas prosił o informa-
cje o odbiorze odpadów rolniczych. Radny 
Tomasz Plewa pytał, czy gmina będzie skła-
dała wnioski do Urzędu Marszałkowskiego 
na utwardzenie dróg transportu rolniczego? 
Zwrócił uwagę na problem Afrykańskiego 
Pomoru Świń, który zaczyna się pojawiać przy 
granicach Wielkopolski. Burmistrz poinfor-
mował, że jest przygotowywana dokumen-
tacja na budowę drogi w jednym z sołectw 
i gmina złoży stosowny wniosek. 

Parkingi w centrum miasta

Radni nie zgodzili się na podpisanie przez 
gminę umowy na dzierżawę parkingu przy 

Urzędzie od prywatnego właściciela. Uznali, 
że zaproponowana stawka miesięczna w wy-
sokości 2.700 zł brutto (przy umowie na 10 
lat) jest zbyt wysoka. Zgodzili się natomiast 
na wydzierżawienie od innego właściciela 
działki pod parking przy skrzyżowaniu ulic 
Poprzecznej i Mury za 500 zł brutto mie-
sięcznie. Burmistrz Paweł Adam zauważył, że 
w związku z planowaną zmianą organizacji 
ruchu na rynku i pl. Stanisława Reszki, zmniej-
szy się ilość miejsc parkingowych w centrum. 
W to miejsce burmistrz będzie rekomendował 
radnym budowę parkingu na działce pomię-
dzy ulicami Wielkowiejską i Mury, tuż obok 
synagogi. Radny Tomasz Plewa zapowiedział, 
że będzie dążył do zmian w planie miejsco-
wym zagospodarowania przestrzennego, 
prowadzących do przeznaczenia obu działek 
na cele parkingowe. 

Nagradzanie osiągnięć artystycznych 
i kulturalnych

Radny Michał Korbas w imieniu Klubu 
Radnych dla Dobra Gminy odczytał pozy-
tywną opinię w sprawie projektu przed-
miotowej uchwały. Burmistrz Paweł Adam 
podziękował przewodniczącemu komisji bu-
dżetowej Tomaszowi Plewie za pochylenie 
się nad tematem, który zgłosił taką inicjaty-
wę uchwałodawczą. Burmistrz zauważył, że 
nie wszyscy artyści mieszczą się w katalogu 
uchwały w sprawie nagród „Bukowskie So-
koły”. Nowa uchwała ją uzupełnia i pozwoli 
m.in. na docenienie np. pani Eweliny Króli-
czak, czy Michała Buszczaka (Red.). Burmistrz 
przypomniał, że na przyszłość lepiej będzie 
procedować uchwały przy pomocy prawni-
ków. Przewodniczący rady Piotr Goroński 
podziękował wszystkim osobom zaangażo-
wanym w przygotowanie nowej uchwały.

2020 rok - Rokiem Jana Lubrańskiego 
w Mieście i Gminie Buk

Radni jednogłośnie opowiedzieli się za 
uchwałą w sprawie uczczenia 500. rocznicy 
śmierci bp. Jana Lubrańskiego w Buku. Ta 
jedna z najwybitniejszych postaci w historii 
Wielkopolski, poniosła spore zasługi dla nasze-
go miasta. Za czasów biskupa Jana odnowiono 
i rozbudowano fortyfikacje miejskie, odna-
wiano statuty cechów działających w Buku 
oraz podjęto decyzję o budowie pierwszych 
wodociągów. Jednakże sztandarową zasłu-
gą Jana Lubrańskiego dla Buku jak i całej 
Wielkopolski było powołanie tzw. Akademii 
Lubrańskiego, w której pobierał nauki m.in. 
Stanisław Reszka. (Red.).

Interpelacje

Radny Tomasz Plewa zwrócił uwagę, że 
wnioski na nagrodzenie artystów winny być 
zgłoszone do 31 grudnia 2019r. Radny Michał 
Korbas zwrócił się w sprawie budowy placu 

zabaw w miejscowości Dobra i czyszczenie 
stawu w Sznyfiniu. Radna Elżbieta Batura 
pytała o prace skazanych w gminie, o opiekę 
stomatologiczną uczniów oraz nasadzeniami 
roślin miododajnych. Radny Wojciech Dudkie-
wicz ponowił zapytanie w sprawie podstaw 
i kosztów podróży do Rzymu. Radny Dariusz 
Pańczak w sprawie stojaków rowerowych 
na rynku. 

Wizytacja sali wiejskiej w Otuszu

Radna Marcelina Drzymała prosiła o wi-
zytację obiektu, na której po remoncie sprzed 
kilku lat odpada tynk i szwankuje piec cen-
tralnego ogrzewania.

30. Lecie samorządu w Polsce

Radny Wojciech Dudkiewicz prosił 
o uczczenie rocznicy pierwszych wolnych 
wyborów samorządowych. Wtórował mu 
radny Michal Korbas, który zaproponował 
powołanie komisji doraźnej w tej sprawie. 
Burmistrz Paweł Adam odpowiedział, że 
temat jest znany i gmina przygotuje się do 
wspomnianej rocznicy. Współpracownik bur-
mistrza prof. Paweł Antkowiak dopowiedział, 
że na UAM pracują nad tym cztery wydziały, 
a on sam jest sekretarzem planowanej kon-
ferencji. Z pewnością skorzysta na tym i Buk. 

Ustawa sejmowa  
zmieniła „Bukowskie sokoły”

Jolanta Wojcińska – mieszkanka Buku 
pytała radnego Tomasza Plewę, ile wniosków 
o przyznanie stypendium „Bukowskie sokoły” 
zostało odrzuconych? Radny poinformował, 
że to nie rada ocenia złożone wnioski, a jest to 
burmistrz. Odczytując jednak intencje Jolanty 
Wojcińskiej stwierdził, że to ustawodawca 
zmienił prawo, co uniemożliwiło nagrodzenie 
wszystkich na to zasługujących. On sam jak 
radny skierował inicjatywę uchwałodawczą 
w sprawie nagradzania osiągnięć artystycz-
nych i kulturalnych, które uzupełnią tę lukę. 
Rolą radnych jest zabezpieczenie środków na 
nagrody dla bukowskich talentów i dopingo-
wanie do składania wniosków do 31 grudnia 
2019r. – mówił radny. Włączając się do dys-
kusji burmistrz Paweł Adam odpowiedział, 
że przyznaje, że nie każdy wniosek został 
rozstrzygnięty pozytywnie. Samo złożenie 
wniosku nie gwarantuje otrzymania stypen-
dium „Bukowskie sokoły”. (Nagradzani będą 
najlepsi.Red.).

Petycje

Na prośbę radnego Tomasza Giełdy in-
formujemy, o złożeniu petycji w sprawie 
zwiększenia drzewostanu na terenie Miasta 
i Gminy Buk. Pełna treść petycji jest dostępna 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Red.
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Jarmark Świąteczny za nami

To była już IV edycja Jarmarku Świą-
tecznego! Organizatorem wydarzenia 
był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

w Buku. 8 grudnia 2019 r. w hali sportowej 
OSIR w Buku zebrały się tłumy. Już przed 
wejściem mogliśmy obejrzeć pełen precy-
zji pokaz rzeźbienia w drewnie. Z każdym 
krokiem atmosfera robiła się co raz bardziej 
nastrojowa i świąteczna. Zawieszone pod 
sufitem śnieżne kule i stoiska przepełnio-
ne świątecznymi ozdobami – ten widok za-
praszał do przekroczenia progu i poczucia 
magii świąt. 

Zaraz przy wejściu witały nas seniorki 
z Pogodnej Jesieni, które jak zawsze z uśmie-
chem na ustach prezentowały swoją 1,5 
miesięczną pracę, a było tam wszystko – od 
świeczników i bombek zdobionych techniką 
decoupage, poprzez wyszywane gwiazdy, 
a kończąc na choinkach zrobionych z pierni-
ka! Jak przyznała Alicja Króliczak – seniorzy 
mają taki zapał do pracy, że nie idzie ich 
powstrzymać!

Kolejne stoiska to kolejne rękodzieła, 
wśród których można dostrzec pejzaże 
malowane na liściach. Ich autorką jest Ewa 
Lipnicka, która wystąpiła podczas tegorocz-
nego Tygodnia Seniora. Na kiermaszu wysta-
wili się także lokalni twórcy i firmy, dzięki 

którym mogliśmy posmakować oscypków 
z żurawiną czy pierników, a także napić się 
pysznej kawy i skosztować ciasta od ekipy 
z Kawiarni przy Kinie Wielkopolanin! Kier-
masz świąteczny to także stoiska z artkuła-
mi świątecznymi, pamiątkami dot. naszej 
miejscowości, kosmetykami czy zabawkami.

Jarmark Świąteczny to niewątpliwy raj 
dla małych elfów, które przygotowywały 
aniołki na choinkę, witraże czy lampiony. Nie 
zabrakło zdobienia drewnianych bombek 
i pierników, a także Św. Mikołaja, z którym 
można było przybić piątkę i zrobić zdjęcie. 
Do wspólnej zabawy zapraszał Goofy, który 
porwał dzieci do tańca. Na scenie wystąpił 
Krzysztof Koniarek prezentujący śląskie 
szlagiery oraz Zespół Harcerski Wartaki, 
swój program artystyczny zaprezentowały 
również dzieci z bukowskich przed-
szkoli.

Jarmark Świąteczny to także do-
bra okazja, żeby pomyśleć o innych 
- harcerze z ZHP Buk przeprowa-
dzili zbiórkę pieniędzy dla Ignasia 
z Lwówka. Chłopiec urodził się z bra-
kiem kości promieniowej w prawej 
ręce, brakiem kciuka, nieruchomymi 
3 palcami oraz nieruchomym łok-
ciem. Wesprzeć go można również 

przez internet, więcej informacji znajdą 
Państwo tutaj: siepomaga.pl/pomagamy-
-ignasiowi.

Sponsorami wydarzenia byli: Secret 
Garden - autoryzowany dealer firmy Stihl 
Paweł Mankiewicz, Arkadiusz Witkowski – 
Kwiaciarnia, Myjnia Samochodowa JASED, 
Chłodnictwo-Klimatyzacja Janusz Szymań-
ski, Awtank – Stacja Paliw oraz Davex Fabry-
ka Okien i Drzwi.

Monika Błaszczak-Mańkowska
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SMOG – zacznijmy od siebie!
Drodzy Mieszkańcy,
rozpoczęliśmy kolejny sezon grzew-

czy, więc temat SMOG-u wraca do nas jak 
bumerang. Mając na uwadze stan zanie-
czyszczenia powietrza w gminie, który wi-
dać gołym okiem i czuć na każdym kroku, 
podjęliśmy konkretne działania. Blisko rok 
temu zapowiadałem, że należy zacząć od 
informacji i edukacji. Takich działań w mi-
jającym już roku było sporo i będą one nadal 
kontynuowane. Teraz czas jednak na bar-
dziej zdecydowane działania – oczekiwane 
przez naszych mieszkańców, którzy w tro-
sce o zdrowie swoje i swoich dzieci mówią 

wyraźnie SMOGOWI STOP. 
W październiku br. zakupiliśmy Dro-

na Yuneec Typhoon H520 wyposażonego  
w urządzenie pomiarowe zanieczyszczeń 
powietrza. Będziemy z niego intensywnie ko-
rzystać dokonując kontroli jakości spalanych 
paliw w kotłach grzewczych gospodarstw 
domowych na terenie całego miasta i gminy 
Buk. Odpowiednio przeszkoleni i posiada-
jący kwalifikacje pracownicy Urzędu będą 
działać zarówno w godzinach pracy Urzędu, 
późnych godzinach popołudniowych, jak 
i w dni wolne od pracy. Czujnik podpięty 
w dronie pozwala wykryć w spalinach nie 

tylko stężenia pyłów zawieszonych w po-
wietrzu, ale także podaje informacje o tym 
czy spalane są substancje legalne, czy też 
np. butelki plastikowe, materiały PCV czy 
drewno niespełniające wymogów uchwały 
antysmogowej. Dron będzie wysyłany w re-
jon, gdzie istnieje zagrożenie zanieczyszcze-
nia powietrza na podstawie otrzymanych 
zgłoszeń oraz wybiórczo w każdą część 
naszej gminy. 

Dzięki uzyskanym wynikom będzie moż-
na dokonać pobrania próbek z paleniska, 
przekazać je do weryfikacji – i w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości – rozpocząć 
postępowanie przewidziane w kodeksie wy-
kroczeń, bądź skierować sprawę na drogę 
sądową. Szanowni Państwo – tej zimy nie 
będzie żadnej taryfy ulgowej dla osób, którzy 
przyłapani na łamaniu prawa, zanieczysz-
czać będą powietrze w naszej gminie.

Drodzy Mieszkańcy, jeszcze raz apeluję 
do Was wszystkich – zacznijmy od siebie! 
Starajmy się zadbać o jakość naszego po-
wietrza w trosce o życie i zdrowie nasze  
i naszych dzieci. O to proszę jako Burmistrz, 
mieszkaniec i przede wszystkim ojciec trójki 
małych dzieci, których przyszłość leży mi 
szczególnie na sercu.

Burmistrz Miasta i Gminy Buk

Gotowi  
do Akcji Zima

W dniu 20 listopada pod przewod-
nictwem Burmistrza Miasta 
i Gminy Miejsko-Gminny Ze-

spół Zarządzania Kryzysowego dokonał 
omówienia stanu przygotowań instytucji 
i służb do Akcji Zima. Wiele uwagi po-
święcono kwestii zapewnienia przejezd-
ności dróg, funkcjonowaniu wodociągów 
i oczyszczalni ścieków w ekstremalnych 
warunkach wywołanych niskimi tempera-
turami. Nie pominięto również gotowości 
do niesienia pomocy osobom starszym, 
osobom i rodzinom mającym trudności 
z zapewnieniem właściwych warunków 
egzystencji, bezdomnym, szczególnie 
w okresach niskich temperatur. 

Drogi gminne, powiatowe i wewnętrz-
ne stanowiące własność Miasta i Gminy Buk 
będą odśnieżane przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej Spółka z o.o. w Buku. Drogi będą 
utrzymywane w II, III i IV standardzie zimo-
wego utrzymania. Drugi standard oznacza, że 
droga będzie oraz odśnieżana i posypywana 
na całym odcinku. Trzeci standard oznacza, 
że jezdnia drogi będzie odśnieżana na ca-
łej długości, posypywana w wyznaczonych 
miejscach takich, jak skrzyżowania z dro-

gami o nawierzchni twardej oraz z liniami 
kolejowymi, na łukach poziomych, na od-
cinkach o pochyleniu większym niż 4%, na 
przystankach autobusowych oraz w innych 
niebezpiecznych miejscach. Standard czwar-
ty oznacza, że jezdnia będzie odśnieżana na 
całej szerokości i posypana na odcinkach 
decydujących o możliwości ruchu.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 
obejmuje na terenie Miasta Buk 3,461 km 
dróg w II standardzie. 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na 
terenie Miasta Buk, obejmuje: 13,250 km 
dróg w II standardzie, 1,497 km dróg w III 
standardzie i 0,420 km dróg w IV standar-
dzie, a dróg gminnych na  terenie Gminy Buk, 
obejmuje: 40,175 km dróg w II standardzie, 
37,474 km dróg w III standardzie, 8,245 km 
dróg w IV standardzie.

Zimowe utrzymanie dróg gruntowych 
na terenie gminy odbywać się będzie we-
dług potrzeb w uzgodnieniu ze sołtysami 
poszczególnych sołectw.

W ramach zimowego utrzymania dróg 
prowadzi się: usuwanie śliskości zimowej 
przy zastosowaniu odpowiednich (wła-
ściwych) środków chemicznych i uszorst-
niających, odśnieżanie plugami dróg i ulic 
przy zastosowaniu pojazdów mechanicznych 
i uszorstnianie nawierzchni po odgarnięciu 
śniegu i lodu.

Na terenie Miasta wykonawca zadania 
będzie używał wyłącznie soli drogowej śla-
dowo zmieszanej z paskiem, a na terenie 
pozamiejskim mieszanki piaskowo - solnej. 
Sprzęt zadysponowany przez wykonawcę 
zadania przedstawia się następująco:
1.  Samochód ciężarowy do 3,5 tony z płu-

giem i piaskarką  1 szt.  
2.  Samochód ciężarowy pow. 16 ton z płu-

giem i piaskarką 2 szt.   
3. Koparko-ładowarki 1 szt.  
4. Ciągnik rolniczy w zestawie: pług + pia-

skarka 1 szt.  
5. Równiarka drogowa  1 szt.  
6.  Pług wirnikowy w zestawie z ciągni-

kiem 2 szt. 
Zakład Gospodarki Komunalnej w czasie 

trwania okresu zimowego pozostaje w cią-
głej dyspozycji do podjęcia działań. 

Wykonawca zobowiązany jest do każdo-
razowego wykonywania zadań Akcji Zima 
na drogach będących w zarządzie MiG Buk 
w przypadku otrzymania dyspozycji przy-
stąpienia do działań zwalczania skutków 
opadów śniegu czy oblodzenia dróg.

W przypadku konieczności dodatkowe-
go wyjazdu sprzętu do zwalczania skutków 
opadów śniegu czy oblodzenia dróg będzie 
fakt ten każdorazowo zgłaszany przez osobę 
delegowaną ze strony Wykonawcy pracow-
nikom Urzędu odpowiedzialnym za zimowe 
utrzymanie dróg (również w nocy). 
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Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Poznaniu podzielił drogi wojewódzkie na 
terenie gminy Buk według dwóch standar-
dów odśnieżania. Droga wojewódzka nr 307 
(Poznań-Buk-Wojnowice) utrzymywana bę-
dzie w II standardzie zimowego utrzymania. 
Natomiast na drodze nr 306 obowiązywać 
będzie II standard (odcinek ulicy Dobieżyń-
skiej oraz Stęszewskiej do granic miasta) 
i III standard odśnieżania (Zalesie-Buk, Buk-
-Tomiczki). Odpowiedzialnym za właściwe 
utrzymanie dróg wojewódzkich w okresie 
zimowym jest Rejon Dróg Wojewódzkich 
w Nowym Tomyślu. Zwalczanie śliskości zi-
mowej prowadzone będzie przede wszyst-
kim przy użyciu środków chemicznych 
(zwilżona sól lub solanka). W przypadku 
wystąpienia warunków uniemożliwiających 

użycie soli, dopuszcza się użycie materiałów 
uszorstniających takich jak piasek. 

W tym miejscu warto przypomnieć 
właścicielom i zarządcom nieruchomości 
położonych na terenie Miasta i Gminy, że 
zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach do ich obowiązków 
należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń z chodników poło-
żonych wzdłuż nieruchomości, przy czym 
należy dodać, że za taki chodnik uznaje się 
wydzieloną część drogi publicznej służącą 
dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio 
przy granicy nieruchomości.

Odśnieżenie i przygotowanie do zimo-
wego okresu budynków użyteczności pu-
blicznej, należy bezpośrednio do zarządców 

tych obiektów. W razie wystąpienia takiej 
konieczności pracownicy Urzędu Miasta 
i Gminy będą monitorować stan pokrywy 
śnieżnej zalegającej na dachach. Gdy z punk-
tu widzenia bezpieczeństwa sytuacja bę-
dzie niepokojąca, polecą zarządcy obiektu 
usunąć nadmiar pokrywy śnieżnej. Ponadto 
w sytuacjach kryzysowych, urząd pozostaje 
w stałym kontakcie z Powiatowym Inspek-
toratem Nadzoru Budowlanego dla Powiatu 
Poznańskiego. 

Zarządców obiektów posiadają dla swo-
ich potrzeb sprzęt i materiały do usuwania 
śliskości nawierzchni w obrębie obiektu. 

Podczas posiedzenia służby i instytucje 
potwierdziły gotowość do akcji „Zima”.

Ilona Dębska
Feliks Straburzyński

Nowy  
radiowóz  
dla Policji

W listopadzie 2019 r. 
Komisariat Policji 
w Buku otrzymał 

nowy radiowóz. Jest to po-
jazd osobowy marki Kia 
Sportage rok produkcji 2019 z silnikiem 
benzynowym o mocy 177 KM. Pojazd po-

siada napęd na 4 koła. Zakup tego pojazdu 
był możliwy dzięki programowi 50/50, gdzie 

połowę wartości pojazdu jest pokrywana 
z budżetu Policji, a połowę pojazdu spon-
soruje samorząd, w przypadku Komisariatu 
Policji w Buku Urząd Miasta i Gminy Buk. 
Pojazd został zakupiony za kwotę 100.000 
zł. W imieniu funkcjonariuszy Komisariatu 
Policji w Buku chciałem podziękować Bur-
mistrzowi oraz Radzie Gminy za przystąpie-
nie do programu 50/50 czego efektem było 
zakupienie pojazdu, który z całą pewnością 
ułatwi pracę funkcjonariuszom KP Buk.

Komendant Komisariatu  
Policji w Buku

Hubert Spychała

Podsumowanie roku kadencji samorządu

Minął dokładnie pierwszy rok funk-
cjonowania samorządu i z tej oka-
zji Burmistrz Paweł Adam zaprosił 

mieszkańców na spotkanie podsumowujące 
pierwszych 12 miesięcy kadencji samorzą-
du. Odbyło się ono 21 listopada w Sali Miej-
skiej, a w jego trakcie omówione zostały 
najważniejsze przeprowadzone inwestycje 
i plany na przyszłe lata. Do najważniejszych 
dokonań w zakresie infrastruktury drogo-
wej i komunikacji burmistrz zaliczył m.in.: 
utrzymanie połączeń autobusowych, bu-
dowę drogi Szewce – Dobieżyn, prace nad 
projektem punktu przesiadkowego w Buku, 
modernizację ulicy Lipowej w Nieprusze-
wie. Przyszłorocznym wyzwaniem będzie 
przede wszystkim budowa ulicy Kwiatowej 
w Wielkiej Wsi, szacowana na 6 milionów 
złotych, której realizacja uzależniona jest od 
dofinansowania w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych. 

W dziedzinie edukacji planowane jest 
podniesienie poziomu kształcenia w gmin-
nych jednostkach oświatowych w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Wnioski dotyczą podnie-

sienia poziomu edukacji z matematyki 
i informatyki w szkołach podstawowych, 
czyli przedmiotów, które - jak wspomniał 
burmistrz – są przyszłością rozwoju oraz 
wsparcie kształcenia zawodowego w szkole 
branżowej. W dalszych planach na 2020 rok 
znalazły się także kontynuacja bonu żłob-
kowego oraz budowa ścieżki edukacyjnej 
w Parku Harcerza. 

W ideę gminy przyjaznej mieszkańcom 
wpisują się realizacje dotyczące terenów 
zielonych takich jak: instalacja fontanny na 
Stawie Baszta, rozpoczęcie prac archeolo-
gicznych na płycie rynku (pierwszy etap 
planowanej modernizacji), poprawa czy-
stości miejsc publicznych, dofinansowanie 
Rodzinnych Ogródków Działkowych. Pod-
niesiona na spotkaniu przez mieszkańców 
została także kwestia drzewostanu, który 
wymaga rewitalizacji i realnie wpływa na 
poprawę jakości powietrza. W celach ochro-
ny środowiska realizowany jest w gminie 
program wymiany pieców. Zakupiony został 
także dron, dzięki któremu możliwa będzie 
kontrola palenisk. W planach na kolejne lata 
znajdują się również pilne inwestycje tj. mo-

dernizacja stacji uzdatniania wody w Kal-
wach czy budowa kanalizacji sanitarnej 
w Wielkiej Wsi.

Działania w 2019 roku dotyczyły także 
kwestii prozdrowotnych. Złożony został 
wniosek o dofinansowanie Dziennego 
Domu Opieki Medycznej, w partnerstwie 
ze Stowarzyszeniem Hospicjum Domowe. 
Przy współpracy z radnymi przygotowano 
program profilaktyki zdrowotnej.

Listopadowe spotkanie było pierwszym, 
ale nie ostatnim. Burmistrz zapowiedział, że 
podobne wydarzenia organizować będzie 
co roku, dając mieszkańcom bieżący wgląd 
w działalność samorządu i szansę wpływu 
na ewentualną korektę kierunków rozwo-
ju gminy. Na koniec spotkania Burmistrz 
podziękował mieszkańcom, współpracow-
nikom oraz radnym Miasta i Gminy Buk za 
dobra współpracę.

Zachęcamy również do pobierania ma-
teriału „Podsumowanie I roku kadencji” do-
stępnego w holu urzędu, w którym znajdą 
Państwo więcej informacji nt. zrealizowa-
nych i planowanych przedsięwzięć.

Zuzanna Skibińska
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Dla poprawy 
bezpieczeństwa 
w mieście

Dla poprawy bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, na terenie miasta został 
rozbudowany monitoring wizyjny. 

Zadanie polegało na utworzeniu nowych 
punktów obserwacyjnych w czterech lo-
kalizacjach: na budynku Urzędu Miasta 
i Gminy, który rejestruje zapis obrazu z ul. 
Ratuszowej i Kościelnej oraz z placu i jezdni 
przed Sanktuarium, na terenie wokół Kina 
i Biblioteki, na Stadionie Miejskim oraz na 
ulicy Szarych Szeregów, zapewniając ochro-
nę wokół obiektów sportowych oraz ulicy 
przed budynkiem szkolnym. Zainstalowano 
kamery gwarantujące bardzo wysoką jakość 
rejestrowanego obrazu. 

Monitoring zgodnie z obowiązującymi 

przepisami służy tylko i wyłącznie zapewnie-
niu porządku publicznego, bezpieczeństwa 
mieszkańców oraz obiektów użyteczności 
publicznej. Zapisane nagrania obrazu z ka-
mer nie będą udostępniane do publiczne-
go wglądu w jakichkolwiek publikatorach. 
Jedynymi podmiotami uprawnionymi do 
uzyskania nagrania zapisu obrazu z moni-
toringu są służby prowadzące postępowa-
nia w sprawach przestępstw i wykroczeń. 
Nagrania obrazu zgodnie z przepisami będą 
okresowo, nie rzadziej niż co trzy miesiące 
automatycznie usuwane z systemu reje-
strującego 

Prace instalacyjne realizowała firma 
iTech Technologie Informatyczne - Roman 
Werner z siedzibą w Opalenicy. Wartość prac 
opiewała na kwotę 37 960,44 zł.

Feliks Straburzyński 
Fot. Monika Błaszczak-Mańkowska

Archeolodzy wbili 
pierwszą łopatę 
na bukowskim rynku

Już pierwsze godziny pracy archeologów 
na Placu Przemysława potwierdziły wyni-
ki badań georadarowych, przeprowadzo-

nych latem tego roku. Zaraz po zdjęciu starego 
bruku, w pierwszym wykopie sondażowym 
natrafiono na stary mur ceglany. To miejsce 
wskazał wspomniany georadar. Według spe-
cjalistów polskich i włoskich, znajduje się 
tutaj murowana konstrukcja o rozmiarach 
8x10m. Czy jest to ratusz, a może inna nie-
znana wcześniej budowla dowiemy się za 
kilka tygodni. Tymczasem obowiązuje całko-
wity zakaz wstępu na teren prac. Z uwagi na 
trwające prace archeologiczne, tegoroczne 
spotkanie opłatkowe zostało przeniesione 
na Plac Stanisława Reszki.  H.W.

Wavin Polska S.A. 
odnowił przepust 
drogowy

W ramach promocji nowych techno-
logii Wavin zaprezentował innowa-
cyjną metodę naprawiania starych 

przepustów drogowych. W prezentacji na 
drodze wojewódzkiej Nr 306 w kierunku 
Dusznik, udział wzięli m.in. burmistrz Paweł 
Adam z pracownikami magistratu i prezesem 
ZGK Sp. z o.o.  Tomaszem Stawickim oraz 
przedstawiciele Rejonu Dróg Wojewódzkich 
z Nowego Tomyśla. H.W.

Zakończony remont kościoła św. Krzyża

Niecodzienna Msza św. odbyła się 
w Buku w dniu 27 października br. 
W wyremontowanym kościele św. 

Krzyża eucharystię celebrowali ks. bp. 
Szymon Sułkowski oraz ks. prałat Andrzej 
Szczepaniak. Gospodarz parafii bukowskiej 
przypomniał historię kilkuletniego remontu 
świątyni i podziękował osobom i instytucjom 
w niego zaangażowanym. Biskup Szymon 
dokonał ponownego poświęcenia kościoła, 
a w swojej homilii przypomniał, że wierni 
wraz z tym aktem stają się uczestnikami 
odnowienia własnego Chrztu św. Zwrócił 
uwagę na wagę tego sakramentu, dzięki 
któremu wierni dostępują najwyższego 
zaszczytu stając się dziećmi bożymi. Na 

koniec poświęcono repliki krzyża z bukow-
skiej Golgoty, z których dochód ze sprzedaży 
przeznaczony będzie na wymianę pokrycia 
dachu na farze. 

H.W.
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101. Rocznica odzyskania 
niepodległości
Święto Niepodległości w Buku obchodzi-

liśmy zgodnie z tradycją. W bukowskiej 
farze księża proboszczowie z Buku i Nie-

pruszewa koncelebrowali uroczystą Mszę 
św. w intencji Ojczyzny. Tuż po tym na pl. 
Stanisława Reszki złożono wieńce i wią-
zanki pod pomnikiem Bohaterów Ziemi 

Bukowskiej. Przed południem bukowscy 
biegacze przemierzyli miasto z biało-czer-
woną flagą, docierając na metę akurat, na 
moment złożenia wieńców pod pomnikiem. 
Po uroczystościach harcerze z ZHP zaprosili 
mieszkańców na tradycyjną grochówkę oraz 
do udziału w różnych konkurencjach. Swoje 

podwoje otwarła także Izba Muzealna PTTK. 
Popołudniu na deskach kina „Wielkopolanin” 
odbyło się przedstawienie baletowe. O świę-
cie polskiej niepodległości pamiętano także 
w lokalnych organizacjach pozarządowych 
i placówkach oświatowych. Informacje o ich 
inicjatywach publikujemy obok.

H.W.
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XXX Rajd Niepodległościowy pn.  
„Bądź Turystą w swoim Mieście”

„Ojczyznę kochamy nie dlatego, że jest wielka, ale dlatego, że nasza” 
– słowa znajdujące się na bocznej ścianie kościoła św. Wojciecha mówią wszystko.

W dniu 6 listopada 2019 roku człon-
kowie Oddziału PTTK Buk udali 
się autokarem do Poznania by 

odwiedzić Miejsca Pamięci Narodowej 
z okazji obchodów 100 rocznicy odzyska-
nia Niepodległości i 80 rocznicy wybuchu II 
Wojny Światowej. Zwiedzanie zaczęliśmy od 
odsłoniętego 1 września 1982 roku pomnika 
Armii Poznań. Bardzo wymowna w formie 
i treści budowla zrobiła na nas duże wraże-
nie. Następnie zapaliliśmy znicz przy obeli-
sku zasłużonych Prekursorów i Pionierów 
Zorganizowanej Turystyki, Krajoznawstwa 
i Przewodnictwa w Poznaniu i Wielkopol-
sce, zatrzymując się na chwilę zadumy nad 
działaniami i dokonaniami upamiętnionych 
tutaj osób. Potem udaliśmy się na założony 
w 1810 roku jeden z najstarszych cmentarzy 
w Poznaniu - Cmentarz Zasłużonych Wielko-
polan. Renowacja zabytkowych nagrobków 
na cmentarzu wykonywana jest między in-
nymi dzięki środkom z kwest przeprowadzo-
nych przez Koło Przewodników PTTK im. 
Marcelego Mottego. Na cmentarzu znajduje 

się obelisk pamięci Hipolita Cegielskiego, 
głaz pamięci Wielkopolan, którzy nie wró-
cili z gór, grób generała Stanisława Tacza-
ka dowódcy Powstania Wielkopolskiego, 
Stanisława Mikołajczyka premiera Rządu 
Rzeczpospolitej Prezesa PSL, Prezydenta 
Miasta Poznania Wojciecha Szczęsnego Kacz-
marka, Jarogniewa Drwęskiego pierwszego 
w wolnej Polsce Prezydenta Miasta Poznania, 
Wojciecha Trąpczyńskiego Marszałka Sejmu 
i Senatu R.P., redaktorów pism, literatów, 
profesorów uczelni, architektów, rzeźbia-
rzy, Powstańców Wielkopolskich, lekarzy 
(Bolesława Krysiewicza, Tomasza Drobni-
ka, Ireneusza Wierzejewskiego, Ludwika 
Gąsiorowskiego), muzyków, społeczników 
i zasłużonych dla tej ziemi osób. Spędzili-
śmy tam ok. 2 godzin, ale korciło nas, aby 
zostać dłużej z historią na wyciągnięcie ręki. 
Zwiedziliśmy kościół św. Wojciecha, który 
w czasie wojny był dostępny dla Polaków 
i Kryptę Zasłużonych oraz Sanktuarium Św. 
Józefa, gdzie w krużganku (oprócz innych 
tablic) znajduje się ta szczególnie nam bliska 

o treści: W 100-LECIE KRAJOZNAWSTWA 
POLSKIEGO 1906 – 2006 RZECZYWISTE-
MU I HONOROWEMU CZŁONKOWI PTTK 
JANOWI PAWŁOWI II „Kiedy wędruję po-
przez polską ziemię… i kontempluję piękno 
tej ojczystej ziemi uprzytamniam sobie ten 
szczególny wymiar zbawczej misji” Jan Pa-
weł II Poznań, 17 czerwiec 2008. Syci wrażeń 
historycznych, czując lekkie ssanie w żołąd-
kach udaliśmy się do restauracji „Tulipan” 
na pyszny obiad i ukontentowani pobytem 
w stolicy Wielkopolski, w ilości 23 osób po-
wróciliśmy na rodzinne podwórko. Serdecz-
nie dziękujemy naszemu przewodnikowi, 
zasłużonemu krajoznawcy kol. Pawłowi 
Andersowi, oraz Janowi Cieślakowi - prze-
woźnikowi za bezpieczne tam i z powrotem.

Słońce świeci, ptaszek kwili,  
może byśmy Buk zwiedzili.

W sobotę 9 listopada 2019 r. spotka-
liśmy się na Placu St. Reszki pod 
pomnikiem Bohaterów Bukow-

skich, gdzie o godz. 1000  uroczystym ape-
lem rozpoczęliśmy II część rajdu. Koleżanka 
Irena Kamyszek objaśniła, co oznaczają daty 
wyryte na obelisku, czyje nazwiska zostały 
umieszczone na tablicach, następnie złoży-
liśmy znicze i odśpiewaliśmy Rotę. Następ-
nie ulicami miasta przeszliśmy do „Ogrodu 
Pamięci” przy bukowskiej farze, gdzie za-
paliliśmy znicze przy tablicy poświęconej 
poległym w II Wojny Światowej i po odmó-
wieniu modlitwy „wieczny odpoczynek…” 
udaliśmy się na cmentarz św. Krzyża pod 
grób – pomnik Powstańców Wielkopolskich. 
Radośnie w wolnej ojczyźnie zabrzmiał 
Hymn Polski, złożyliśmy znicze i wysłu-
chaliśmy opowieści kol. Ireny. W zadumie 
nad nieuchronnym końcem życia i w chwi-
li ciszy zatrzymaliśmy się przy grobie kol. 
Elżbiety Cichej długoletniej kustosz naszej 
Izby Muzealnej, a także przy grobie matki 
dr Karola Marcinkowskiego, którym opie-
kują się członkowie Oddziału PTTK Buk. Po 

przejściu do Izby Muzealnej młodzież 
rozwiązywała krótki quiz, po zakoń-
czeniu którego otrzymali dyplomy, 
a następnie udaliśmy się do świetlicy 
O/PTTK na ciepłe napoje, drożdżów-
ki i kiełbasę. Wzmocnieni posiłkiem 
śpiewaliśmy pieśni patriotyczne, 
które młodzież zna i pięknie wyko-
nuje. Dziewczyny z Zespołu Szkolno 
Przedszkolnego w Niepruszewie ura-
czyły nas także zespołowym tańcem. 
Młodzież wszechstronnie uzdolniona. 
Brawo. W rajdzie uczestniczyło 40 
osób w tym młodzież z Niepruszewa 
i Buku. Bardzo serdecznie dziękujemy 
za udział w rajdzie.

O/PTTK Buk aka
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Bal Niepodległości

W dniu 09.11.2019 r. w Restauracji 
Parkowa odbył się kolejny, trady-
cyjny Bal Niepodległości zorgani-

zowany przez Klub Żołnierzy Rezerwy. Na 
parkiecie przy dźwiękach muzyki zespołu 
Zakaz bawiło się 61 par. Podczas zabawy nie 
zabrakło dodatkowych atrakcji takich jak 
zgadywanie imienia lalki, losowanie wolnego 
biletu na przyszłoroczny bal, czy losowanie 

pneumatycznej wiatrówki i innych upomin-
ków. Zabawę w zgadywanie imienia lalki za-
początkował założyciel klubu śp. Eugeniusz 
Jakubowski. Podczas zabawy komisja powo-
łana przez prowadzących imprezę otrzymała 
od prezesa Piotra Andrzejewskiego zala-
kowaną kopertę z imieniem. Po otwarciu 
koperty i przeczytaniu imienia którym było 
Olga, komisja sprawdzając wszystkie karty 
z wpisanymi imionami stwierdziła że cztery 
osoby odgadły imię. W wyniku tego odbyło 

się losowanie kart z odgadniętymi imiona-
mi. Lalkę wylosował Pan Adam, a pozostałe 
trzy osoby otrzymały nagrody pocieszenia. 
Główną nagrodę tj. wiatrówkę wylosowała 
Pani Monika, która także otrzymała zapro-
szenie od klubu na strzelanie z broni palnej 
w umówionym terminie. Zarząd dziękuje 
wszystkim sponsorom i sympatykom KŻR 
i zaprasza wszystkich chętnych na kolejną 
zabawę która odbędzie się 07.11.2020 r.

Henryk Ratajczak

„Ojczyznę kochać trzeba i szanować”

W listopadzie, miesiącu pamięci i zadu-
my, społeczność Branżowej Szko-
ły I Stopnia w Buku podjęła różne 

działania dla uczczenia święta odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Bukowska 
branżówka włączyła się w akcję „Szkoła 
pamięta”. Odwiedzając i porządkując groby 
zasłużonych Bukowian, staraliśmy się uwraż-

liwić młodzież na potrzebę pielęgnowania 
pamięci o bohaterach naszej wolności, dać 
wyraz szacunku i uznania dla życia i dokonań 
osób, które zapisały się w ogólnonarodowej 
i lokalnej historii.

Przystąpienie do ogólnopolskiej akcji 
„Szkoła do hymnu” i wspólne odśpiewanie 
„Mazurka Dąbrowskiego” pozwoliło nam 

w radosny sposób cieszyć się z faktu, że 
Polska jest niepodległa.

Kolejnym wydarzeniem, które podjęła 
szkoła w ramach obchodów Święta Nie-
podległości było zorganizowanie szkolnej 
uroczystości w formie quizu. Podczas spo-
tkania przypomnieliśmy polskie symbole 
narodowe i przywołaliśmy najważniejsze 
fakty z historii, ukazujące drogę Polaków 
do Niepodległości. Dla nadania radosnego 
klimatu odśpiewaliśmy także patriotyczne 
piosenki, a na zakończenie spotkania często-
waliśmy się ciasteczkami udekorowanymi 
biało-czerwonymi barwami.

Te lekcje patriotyzmu pomogły uczniom 
docenić odwagę i poświęcenie naszych 
przodków w walce o niezależność, pozwoliły 
nam pielęgnować pamięć historyczną oraz 
kształtować postawy i wartości społeczno-
-obywatelskie. 

Pamiętajmy, że: naród bez dziejów, bez 
historii, bez przeszłości staje się wkrótce na-
rodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez 
przyszłości.

Karolina Wawrzyniak
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Koduj z LEGO 
Education 

„Jak rozwijać kompeten-
cje kluczowe z LEGO 
Education” to bezpłat-

ne warsztaty dla dzieci wraz 
z rodzicami, które odbyły się 
w Sali Miejskiej w Buku 26 
października 2019 r. Warsz-
taty odbyły się w dwóch gru-
pach wiekowych: Kreatywny 
Maluch - dla dzieci w wieku 
4-6 lat oraz Młody Programi-
sta - wiek 7-10 lat.

W zajęciach z kodowania wzięły udział 
pary - dziecko z rodzicem. Korzystając z roz-
wiązań LEGO Education dzieci dobrze się ba-
wiąc poznawały podstawy kodowania, roz-
wijając przy tym wyobraźnię przestrzenną, 
kreatywność, komunikację międzyludzką, 

a także ucząc się rozwiązywania problemów.
Przekonaliśmy się, że 6 klocków daje 

ogromne możliwości, a ich ułożenie wcale 
nie bywa łatwe! Budowaliśmy też linię ko-
lejową Gdańsk - Kraków, a nasza wycieczka 
pociągiem zaczęła się w Buku, gdzie powsta-
ła wieża ciśnień, ratusz i drzewo bukowe. 

W Krakowie zagościł Smok Wawelski, 
w Gdańsku nie zabrakło portu i łodzi, a w 
Warszawie lotniska i Pałacu Kultury wybu-
dowanych z klocków LEGO.

Podczas drugiej części warsztatów star-
sze dzieci wspólnie z rodzicami układały 
konstrukcję z 12 klocków. Wydaje Wam się 
to łatwe? To może być nie lada wyzwanie, 
o czym przekonali się uczestnicy warsztatów. 
Zamieniliśmy się również w naukowców, 
a naszym zadaniem było sprawdzenie jaka 
jest graniczna siła z jaką zbudowany przez 

Bieg 
z Flagą

Wyjątkowy 
był tego-
r o c z n y 

Bieg z Flagą, który 
tradycyjnie odbył 
się w Buku ku czci 
Święta Niepodle-
głości. 11 listopa-
da 2019 r. razem 
z bukowskim OSiR 
3-kilometrową trasą 
przebiegło ponad 70 osób, co jest małym 
rekordem tego rekreacyjnego wydarzenia. 
Szczególnie cieszy duża ilość dzieci i mło-
dzieży, która postanowiła aktwynie spędzić 
dzień wolny od nauki w szkole.

Trasa biegła m.in. ścieżką rowerowo-pie-

szą przy bukowskiej obwodnicy, a uczestnicy 
ubrani w biało-czerowne stroje byli widoczni 
i słyszalni dla kibiców. Na mecie, umiejsco-
wionej przy Kinie Wielkopolanin czekała na 
biegaczy ciepła herbata i pamiątkowy medal. 
Ostatnim akcentem tego biegu było wspólne 

złożenie wiązanki kwiatów przy pomniku 
Bohaterów Ziemi Bukowskiej. 

Dziękujemy wszystkim za udział w tym 
wyjątkowym biegu i już dziś zapraszamy na 
kolejną edycję.

Świętowanie 
Niepodległości

13 listopada br. dla uczniów 
Szkoły Podstawowej im. 
dr. Lecha Siudy w Szew-

cach nie był zwyczajnym dniem, 
gdyż z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości  w szkole odbyła 
się uroczysta akademia połączona 
z 14. Przeglądem Pieśni Żołnier-
skiej i Patriotycznej. 

Obchody Święta Niepodległości rozpo-
częło odśpiewanie ,,Mazurka Dąbrowskiego”. 

Następnie uczniowie przybliżyli histo-
rię naszego narodu od czasów utraty przez 
Polskę niepodległości, aż do dnia powrotu 

Polski na mapę Europy jako 
niepodległego, suwerenne-
go kraju. Podniosły nastrój 
uroczystości podkreślały 
recytowane przez uczniów 
wiersze, a także wykony-
wane przez poszczególne 
klasy, przy akompaniamen-
cie Leszka Górki, pieśni żoł-
nierskie i patriotyczne, do 
których śpiewu włączyli się 
wszyscy obecni na akade-
mii. 

Uroczystość zakończyło wspólne odśpie-
wanie ,,Roty”.

Katarzyna Karaś, Tomasz Lulkiewicz                        
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Kartki świąteczne stworzone przez mieszkańców

Własnoręcznie stworzone kartki 
mają niepowtarzalny charakter, 
a wysyłanie życzeń na święta to 

wciąż piękna tradycja. W myśl tej idei zorga-
nizowane zostały 19 i 22 listopada br. w Sali 

Miejskiej – dawnej synagodze bezpłatne 
warsztaty tworzenia kartek. Zostaną one 
wysłane w imieniu Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Buk i Przewodniczącego Rady Miasta 
z okazji Bożego Narodzenia. W twórczych 

spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy 
gminy Buk, zarówno najmłodsi jak i star-
si. Pomysłowość rozkwitała niesamowicie 
z każdą godziną warsztatów!

Zuzanna Skibińska

Nie zastanawia Was wasza kultura?  
– czyli lekcja tolerancji  
ukryta w sztuce teatralnej

Spektakl Teatru BA-KU „Kiedy będę 
duży” zawitał również do Sali Miej-
skiej w Buku. Wydarzenie odbyło się 

8 listopada br. w ramach projektu „Kiedy 
będę duży” dofinansowanego ze środków 
Powiatu Poznańskiego. 

Sztuka była dla zgromadzonych widzów 
niezwykłą lekcją tolerancji, którą zaapliko-
wał nam aktor Hacen Sahraoui, znany szer-
szej publiczności z serialu „Przepis na życie”. 
Jakie jest tradycyjne polskie danie? Włoska 
pizza hawajska z szynką, ananasem i ketchu-
pem, przygryzana warszawskimi ogórkami 
i popijana kawą po turecku. Natomiast grill, 
który jest odpalany z początkiem kwietnia 
i gaśnie pod koniec października to jak trady-
cja, która zakorzeniła się już na dobre w życiu 
Polaków! „Polska byłaby bogatym krajem 
gdyby nie wydawała tyle pieniędzy na wę-
giel i kiełbasę” – podsumowuje aktor. „Chleb 
z pomidorem i cebulą na kolację, a gdzie 
konkrety? (…) Nie zastanawia Was wasza 
kultura?” – pyta. Oprócz tematów zabawnych 
pojawiły się również te dotyczące przemocy 
wobec cudzoziemców - „Chcę żyć z Wami, 

a nie przeżyć” – mówi. 
Spektakl „Kiedy będę duży” to fascynu-

jąca podróż pełna obserwacji obyczajowych 
i poszukiwania tożsamości. Jak emigranci 
postrzegają nasz kraj? Po co studenci wożą 
w walizkach puste słoiki? Hacen Sahraoui 
na własnym przykładzie mówi, że długo nie 
potrafił zrozumieć polskiej kultury i ta wciąż 
go zaskakuje! Jak jako obcokrajowiec ocenia 
ten spektakl? 

„To jest moja codzienność. Kiedy jestem 
w Polsce, zawsze staram się być jak lustro, 
tzn. rozmawiać nie tylko o mojej inności, ale 
też o waszej. Jak to dostosować do swojej 
kultury? Myślę, że inna kultura, gdziekol-
wiek to jest, to jest to skarb. Ja mam dwie 
kultury - francuską i algierską. I nie mogę 
w 100% powiedzieć, że jestem algierczy-
kiem czy francuzem. Wiem co moja rodzina 
by powiedziała – Twoja krew jest w 100% 
algierska. Tak, ale szkoła, praca, zasady, mo-
ralność, historia, kultura, przyzwyczajenia 
– to było z Francji. Mam te dwie kultury i one 
dobrze działają. Niektórzy są zagubieni, maja 
problem z własną tożsamością. Jako obco-

krajowiec w Polsce dobrze żyję, miałem 
więcej problemów we Francji. W Polsce jest 
szacunek, we Francji słyszałem - wysiadaj. 
Musimy nauczyć ludzi, że nie można zamykać 
się na swoją własną kulturę, musimy żyć 
razem i szanować się”.

A jak oceniają przedstawienie widzowie? 
Najlepszym podsumowaniem będą słowa 
Katarzyny: „Znakomite! Idealne wydarzenie 
w tym miejscu, lekkie i mądre. Taka delikatna 
lekcja tolerancji”.

Monika Błaszczak-Mańkowska

nas model będzie w stanie uciągnąć przy-
czepkę. Nauka poprzez zabawę to najlepsza 
forma przyswajania wiedzy, która spodobała 
się nie tylko dzieciom, ale również rodzicom, 

którzy mieli okazję choć na chwilę wrócić 
do czasów dzieciństwa.

Warsztaty zostały przeprowadzone przy 
współpracy z Fundacją AKCES Edukacja – 

Oficjalnym Partnerem LEGO Education 
w Polsce.

Monika Błaszczak-Mańkowska
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Trójwymiarowa podróż w czasie 
w Wielkopolaninie

28 listopada w kawiarni przy kinie 
Wielkopolanin odbył się niezwy-
kły pokaz w technologii Virtual 

Reality. Wszyscy chętni mogli odbyć podróż 
w czasie podczas rejsu najwspanialszym 
Polskim transatlantykiem MS „Piłsudski”. 
Organizatorem tego wydarzenia była Biblio-
teka i Kino Miasta i Gminy Buk oraz Fundacja 
Koncept Kultura. Unikatowa formuła pro-
jektu przewiduje naukę z wykorzystaniem 
nowych technologii i oddziaływaniem na 
emocje. W  utworzonej wirtualnej przestrze-
ni  popularyzowana jest historia Polski. Ta 
forma przekazywania wiedzy szczególnie 
podoba się młodym widzom ale w kawiarni 
przy kinie Wielkopolanin zachwyciła wszyst-
kich. Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa”, 
został stworzony przez Fundację Koncept 
Kultura oraz Biuro Programu „Niepodległa” 
a  pomysł na prezentację historii międzywo-
jennej naszego kraju w takiej formie zrodził 
się podczas wystawy o Titanicu. „…pomyśle-
liśmy, że jest to niezwykle atrakcyjny sposób 
opowiadania nie tylko o wspaniałym statku, 
ale także o Józefie Piłsudskim, Legionach 
Polskich, budowie portu w Gdyni. Daje też 
możliwość zabrania odbiorców w świat 
luksusu, sztuki i sukcesów gospodarczych 
i społecznych II Rzeczypospolitej” - mówi 
Anna Osiadacz prezeska Fundacji Koncept 

Kultura. MS. Piłsudski był naprawdę wyjąt-
kowym statkiem. Jego wystrój, meble dzieła 
sztuki zaprojektowało aż 79 polskich arty-
stów i architektów, był dumą Polski, jej am-
basadorem na morzach i oceanach. Niestety 
podobnie jak Titanic zatonął, a jego wrak 
spoczywa na dnie Morza Północnego. 28 
listopada mieszkańcy Miasta i Gminy Buk 
mieli wyjątkową okazję by odbyć wzrusza-
jącą podróż „Jestem pod ogromnym wra-
żeniem wczorajszej prezentacji. Dzięki tak 
wspaniałej technologii mieliśmy możliwość 
przeniesienia się w czasie i przestrzeni... 
zejść na głębiny Morza Północnego, z bli-
ska obejrzeć wrak naszego transatlantyku 
M.S. Piłsudski, zajrzeć na pokład oraz do 
wnętrz statku za czasów jego największej 
świetności. Dowiedzieliśmy się wielu cie-
kawych faktów dotyczących historii statku, 
a także roli jaką odegrał w czasie II wojny 
światowej. Kiedy zapytałam uczniów o ich 
wrażenia jednogłośnie uznali, że było to dla 
nich niezwykłe doświadczenie... Była to nie 
tylko ciekawa lekcja historii, ale również 
fajna zabawa... Uczniowie byli zachwyceni 
formą przekazu ważnych faktów historycz-
nych oraz ciekawostek z nimi związanych... 
Zdaniem uczniów wiedza przekazana im 
w taki sposób jest przez nich szybciej za-
pamiętywana i ważne fakty historyczne na 

dłużej pozostają w ich pamięci...” – mówi Pani 
Anna Weroniczak nauczycielka ze Szkoły 
Podstawowej w Buku, która wraz z uczniami 
z klasy 7 c miała możliwość uczestniczenia 
w pokazie oraz w zajęciach poszerzających 
wiedzę historyczną o odradzającej się po 
123 latach zaborów Polsce. Wirtualny Te-
atr Historii „ Niepodległa” wraz z  swoimi 
innowacyjnymi sposobami przekazywania 
wiedzy podróżuje po całej Polsce i świecie. 
W Osace pokazy projektu stanowiły opra-
wę dla odbywającego Rejs Niepodległości 
dookoła świata żaglowca „ Dar Młodzieży” 
gdy ten przybijał do portu. Projekt został 
doceniony również podczas Filmteractive 
Festival zdobywając nagrodę Filmteractive 
Market Award 2018  czego konsekwencją 
były pokazy przed publicznością na targach 
MIPTV w Cannes. W kawiarni przy kinie 
Wielkopolanin wszyscy chętni mogli przeżyć 
fascynująca przygodę w głąb polskiej histo-
rii, popłynąć z misją badawczą w głębiny 
na wrak polskiego transatlantyku, opłynąć 
go i wejść do środka. Zobaczyć eleganckie 
wnętrza i mieć poczucie, że było się wśród 
pasażerów tego niezwykłego obiektu. Na 
zakończenie Zygmunt Fit jeden z prowa-
dzących ten niesamowity projekt mówił 
„…Podczas seansów widzowie wyciągają 
ręce, aby złapać przedmioty, cofają się przed 
napływającym na nich pod wodą złamanym 
masztem, obracają się na fotelach, aby po-
dziwiać falujące morze i łopoczące nad gło-
wami flagi. Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy 
zabrać w ten niezwykły rejs także widzów 
w Kinie Wielkopolanin w Buku”.

Katarzyna Duda

Bajkowe Czytanki 
w Wielkopolaninie

Biblioteka i Kino Miasta i Gminy Buk 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
najmłodszych czytelników i widzów już 

po raz kolejny w listopadzie zorganizowała 
„Bajkowe czytanki” . Co miesięczne spotkanie 
z edycji na edycję przyciąga na salę kinową 
coraz więcej osób. Tym razem organizatorzy 
zaprosili wszystkich zainteresowanych na 
spotkanie z rezolutną dziewczynką Basią. 

Dzieci wraz z towarzyszącymi im opiekuna-
mi mogły posłuchać fragmentu bajki oraz 
obejrzeć projekcję najnowszego filmu z tej 
serii – „Basia 3”. Na przybyłych czekały 
słodkie niespodzianki oraz nawiązujące do 
tematu kolorowanki. Bajkowe czytanki to 
projekt realizowany przez Bibliotekę i Kino 
Wielkopolanin, który ma stanowić ciekawą 
alternatywę spędzania czasu dla najmłod-
szych oraz uatrakcyjnić sobotnie poranki.  
Kolejne spotkania w ramach „Bajkowych 
Czytanek” już w styczniu.  

K.D.
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Andrzejkowy 
wieczór wróżb

Andrzejki kojarzą się z magią i wróżba-
mi, bo któż nie chciałby poznać przy-
szłości i dowiedzieć się co go czeka? 

W piątek 29 listopada w MGOK w Buku 
odbyło się spotkanie Andrzejkowe dla naj-
młodszych.

W ten magiczny wieczór licznie zgroma-
dzone dzieci chętnie brały udział w przygo-
towanych zabawach i wróżbach. Wszyscy 
wspaniale się bawili. Największym jednak 
zainteresowaniem cieszyło się lanie wosku, 
które dzieci uwielbiają i z zaciekawieniem 
wypatrują, cóż się ukaże w powstałej masie 
woskowej.

Nie zabrakło jeszcze wielu innych, tra-
dycyjnych wróżb, zabawy przy muzyce oraz 

słodkiego poczęstunku.
Dodatkową atrakcją imprezy był pokaz 

przygotowany przez ”Cyrkowe Warsztaty- 
Cyrkowo”, w którym dzieci brały również 
aktywny udział. 

 Ewa Szurkowska

Patriotycznie w Przedszkolu 
Krasnala Hałabały w Buku

W naszym przedszkolu kształtowanie postaw patriotycznych jest 
priorytetowe. Wiemy, że oddziaływania wychowawczo-dydak-
tyczne w tym zakresie zbudują doskonałe podłoże do rozbu-

dzania uczuć przywiązania do naszego miasta, regionu, Ojczyzny. W tym 
roku w przedszkolu 8 listopada odbyło się uroczyste przedstawienie 
z okazji Odzyskania Niepodległości z udziałem bardzo ważnych gości: 
Burmistrza Miasta i Gminy Buk Pawła Adama i Przewodniczącego Rady 
Miasta i Gminy Buk Piotra Gorońskiego. Na początku dyrektor Sławomira 
Polcyn serdecznie powitała dzieci i zaproszonych gości. 

Po odśpiewaniu hymnu i zaprezentowaniu programu artystycznego 
przez dzieci  z grupy Liski, w którym aktywnie brał udział burmistrz 
wszyscy z uwagą wysłuchali wspomnień przewodniczącego z dzieciństwa. 
Pan Piotr ze wzruszeniem opowiedział dzieciom, że kiedy był małym 
chłopcem, to siadał koło swojego dziadka i słuchał o jego przeżyciach 
z czasów wojny. Mówił, że były to dla niego ważne chwile, chwile wzru-
szeń, które bardzo dobrze pamięta. Burmistrz wyjaśnił przedszkolakom, 
jak ważne jest, że żyjemy w wolnym kraju, podziękował dzieciom za 
piękne występy. Dodał, że cieszy fakt, iż wartości patriotyczne są ma-
luchom tak bliskie! Na koniec przedszkolaki otrzymały lizaki w kształcie 
serca, w zamian podarowały gościom laurki z Krasnalem Hałabałą. Nie 
zabrakło oczywiście pamiątkowych zdjęć. Serdecznie dziękujemy za 
miłe spotkanie.  Ala Żybura

W Szewcach pamiętali 
o seniorach

14 listopada to wspólne świętowa-
nie Dnia Seniora w Szewcach. 
Poza seniorami na spotkanie 

przybyli zaproszeni goście i młodzież 
szkolna, która zaprezentowała część 
artystyczną. Święto seniorów to szcze-
gólny dzień by cieszyć się życiem i iść do 
przodu w urokach pięknej jesieni życia. 
Miła atmosfera udzieliła się wszystkim 
uczestnikom, którzy spędzili czas przy 
poczęstunku i kawie aż do wieczora.

Red.
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Projekt „Hałabała Zuch i Chwat zwiedza 
Polskę oraz Świat” zakończony

Nauka angielskiego, poznawanie historii 
Polski, a przede wszystkim dobra za-
bawa – tak wyglądał projekt „Hałabała 

Zuch i Chwat zwiedza Polskę oraz Świat”, 
w którym wzięli udział uczniowie Przedszko-
la im. Krasnala Hałabały w Buku. Do nauki 
wykorzystano tablice interaktywne kupione 
z grantu Polskich Sieci Elektroenergetycz-
nych w ramach konkursu dobrosąsiedzkiego 
„WzMOCnij swoje otoczenie”.

Zajęcia zorganizowano z wykorzysta-
niem platformy e-Twinning, umożliwiającej 
współpracę uczniów i nauczycieli z różnych 
miast oraz państw. Służy do rozwijania 
kompetencji lingwistycznych, technicznych 
i kulturowych dzieci oraz dorosłych miesz-
kańców gminy. 

Projekt rozpoczęła współpraca z senio-
rami z dziennego domu pobytu „Pogodna 
Jesień”, którzy opowiedzieli dzieciom o hi-
storii regionu i Polski. Dzięki zdobytej wiedzy 
uczniowie zagrali przed starszymi miesz-
kańcami przedstawienie „Niepodległość”. 

Podopieczni Przedszkola im. Krasnala 
Hałabały rozpoczęli także swoją przygo-
dę z językiem angielskim. W trakcie zajęć 

poznali słownictwo oraz znaczenie sym-
boli narodowych poszczególnych państw. 
Z lekcji językowych skorzystali też seniorzy, 
którzy utrwalali swoją wiedzę przy pomocy 
interaktywnych tablic. 

W ramach projektu dzieci wzięły także 
udział w grach i zabawach poświęconych 
zdrowemu żywieniu. Dzięki wykorzysta-
niu platformy e-Twinning uczniowie i ich 
opiekunowie nawiązali współpracę z inną 
placówką – Przedszkolem im. Kubusia Pu-

chatka w Nowym Tomyślu. Zorganizowano 
zajęcia online, w trakcie których przedszko-
laki przedstawiały ciekawostki dotyczące 
ich miast.

Partnerami projektu byli Kino Wielko-
polanin, Izba Muzealna Ziemi Bukowskiej, 
PTTK (oddział w Buku), Świetlica Socjote-
rapeutyczna w Buku oraz Dom Dziennego 
Pobytu Seniora „Pogodna Jesień”. 

Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” 
to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenerge-
tycznych - krajowego operatora systemu 
przesyłowego. Jego celem było wyłonienie 
najlepszych projektów związanych z rozwo-
jem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia 
społecznego i kulturalnego oraz finansowe 
wsparcie w ich wdrożeniu w gminach, na 
terenie których jest zlokalizowana lub budo-
wana infrastruktura przesyłowa. Na terenie 
gminy Buk PSE realizują projekt budowy linii 
400 kV relacji Baczyna-Plewiska. Dzięki tej 
inwestycji zwiększy się niezawodność dos-
taw energii w północno-zachodniej Polsce 
oraz możliwe będzie bezpieczne wyprowa-
dzenie mocy z Elektrowni Dolna Odra.

Więcej informacji o działalności organi-
zatora konkursu dostępnych jest na stronie 
raport.pse.pl.

Niecodzienny gość z Chile 
w przedszkolu im. Krasnala 
Hałabały w Buku

Dnia 18.11.2019 r w Przedszkolu im. 
Krasnala Hałabały w Buku w gru-
pach „Jeżyki”, „Biedronki”, „Motylki” 

i „Krasnale” odbyło się spotkanie z gościem 
z Ameryki Południowej z Chile. Jorge Esparza 
Inostroza, bo tak nazywa się nasz gość to 
muzyk, instruktor zumby od kilku lat miesz-
kujący w Poznaniu. Celem spotkania było 
między innymi wzbogacenie wiadomości na 
temat życia ludzi na innych kontynentach, 
nawiązywanie kontaktów z przedstawicie-
lami innej narodowości oraz zachęcanie do 

uszanowania innego 
sposobu życia. Dzieci 
zapoznały się ze zwy-
czajami, obrzędami, 
słownictwem i kultu-
rą związanymi z Wy-
spami Wielkanoc-
nymi. Przedszkolaki 
poznały również nietypowe instrumenty 
muzyczne używane w ojczyźnie naszego 
gościa i oczywiście mogły na nich zagrać. 
Podczas spotkania dzieci mogły również 

usłyszeć piosenki charakterystyczne dla tego 
obszaru Świata, a wszystko przy akompa-
niamencie ukulele. 

Ewa Giełda
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Pasowanie na uczniów w Dobieżynie

Dnia 11 października 2019 roku w Szko-
le Podstawowej im. o. Ignacego Cieśla-
ka w Dobieżynie odbyło się pasowanie 

na ucznia. W tym roku ślubowanie złożyło 
19 dzieci.

Uroczystość rozpoczęła się powitaniem 
wszystkich gości przez przedstawicieli Sa-
morządu Uczniowskiego. Następnie rozpo-
częła się część artystyczna przygotowana 
przez dzieci pod okiem wychowawcy Anny 

Jurga-Pawlik. W trakcie przedstawienia 
pierwszoklasiści odśpiewali piosenki - za-
równo w języku polskim, jak i w angielskim. 
Dzieci recytowały wesołe wierszyki ukazują-
ce życie szkolne, tańczyły oraz wykonywały 
dodatkowe zadania. Po części artystycznej 
głos zabrała Pani Dyrektor – Marlena Kwie-
cińska – Kańduła, która wyjaśniła czym jest 
pasowanie i opowiedziała nieco na temat 
jego historii. Kończąc przemówienie zło-
żyła życzenia pierwszakom i ich rodzicom.  
Po wystąpieniu Pani Dyrektor nastąpiło 
długo oczekiwane ślubowanie i pasowanie 
na ucznia pierwszej klasy, którego dokona-
ła Pani Dyrektor „symbolicznym piórem”. 
Każdy pierwszak otrzymał Akt Pasowania 
na Ucznia oraz legitymację szkolną.  W dal-
szej części uroczystości pełnoprawni już 
uczniowie odebrali życzenia i upominki od 
zaproszonych gości. Na zakończenie zostało 
zrobione pamiątkowe zdjęcie, po którym 
dzieci udały się na poczęstunek przygoto-
wany przez ich rodziców.

Anna Jurga-Pawlik

Zdrowe śniadanie w Dobieżynie

W dniu 13 listopada br. uczniowie i na-
uczyciele Szkoły Podstawowej im. 
o. I. Cieślaka wzięli udział w Dniu 

Zdrowego Śniadania. Stało się to w ramach 
programu wychowawczo-profilaktycznego 
szkoły.

Z tej okazji Państwo Agnieszka i Mikołaj 
Nowakowie, właściciele Restauracji Nova 
Trattoria w Buku oraz Pan Patryk Dziamski, 
właściciel Restauracji AROMA w Rokietni-
cy przygotowali pyszne zdrowe śniadanie 
i wyjaśniali zasady zdrowego odżywia-
nia.Organizatorom serdecznie dziękujemy 
za ofiarowaną pomoc i życzliwość.

M.Zawodna-Ratajczak

Ogólnopolski Konkurs Misyjny  
„Mój kolega z Buluby” został rozstrzygnięty

23 października 2019 r. odbyła się 
uroczysta Finałowa Gala, podczas 
której wręczono nagrody i wy-

różnienia uczestnikom konkursu. Wśród 
szczęśliwych laureatów znalazły się dwie 
uczennice Szkoły Podstawowej z Buku, 
Laura Hadrych z kl. 4a i Antonina Palusiń-
ska z kl. 3c, które otrzymały wyróżnienia. 

Konkurs cieszył się bardzo dużym zainte-
resowaniem ze strony uczniów i nauczycieli 
z całej Polski, przesłano 705 prac. Przesłane 
prace były bardzo ciekawe zarówno pod 

względem artystycznym, jak i społecznym 
- niosły ze sobą głęboki przekaz. 

Uczestnicy wykazali się ogromnym za-
angażowaniem i kreatywnością. 

Podczas Gali ponownie przybliżono 
niezwykłą postać doktor Wandy Błeńskiej 
wielkiej lekarki i misjonarki, Poznanianki 
Stulecia, Polskiej Matki Trędowatych, która 
przez 43 lata opiekowała się chorymi na 
trąd w Ugandzie.

Siostra Joanna Miotk
Justyna Cieślak – katecheta
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Kiermasz Świąteczny w Szewcach

W niedzielę 1 grudnia br. na sali OSP 
Szewce odbył się Szkolny Kiermasz 
Świąteczny zorganizowany przez 

Radę Rodziców lokalnej szkoły podstawo-
wej. Rodzice postawili sobie za cel zebranie 
funduszy niezbędnych na zakup interak-
tywnych tablic edukacyjnych. Po powita-

niu przez dyrektor Mirosławę Zwęgrodzką, 
dzieci zaprezentowały część artystyczną. 
Dzieci przygotowały bogaty repertuar pio-
senek, kolęd i pastorałek. Nie zabrakło też 
popisu umiejętności gry na perkusji Franka 
i Adama. W trakcie kiermaszu dzieci ubierały 
choinkę oraz pisały listy do Św. Mikołaja - 

które zostały wysłane do Laponii. Przez cały 
czas można było nabyć ozdoby świąteczne 
i piękne stroiki przygotowane samodziel-
nie przez uczniów kl. V. Sprzedawano także 
bombki, które dzieci przygotowały w ramach 
wcześniejszego konkursu. W trakcie kier-
maszu mogliśmy spędzić miło czas w za-
aranżowanej przez rodziców kawiarence, 
skosztować pysznych domowych wypieków 
i dobrej kawy. Punktem kulminacyjnym była 
wizyta Św. Mikołaja, który przybył z wor-
kiem pełnym słodyczy. Bardzo dziękujemy 
przybyłym gościom, sołtysom wsi Dakowy 
Suche, Sznyfin i Szewce za zakupione dla 
dzieciaków słodkości oraz nauczycielom za 
duży trud włożony w przygotowanie naszych 
pociech do występów. Do zobaczenia za rok.

Katarzyna Cieślak  
– Rada Rodziców/Red.

Gość z „Mam Talent” 
u trzecioklasistów

Dnia 27 listopada uczniów klas trze-
cich ze Szkoły Podstawowej w Buku 
odwiedziła finalistka 10. edycji pro-

gramu ,,Mam Talent”-Julia Kucemba. Celem 
spotkania był występ dziewczynki, która 
układa kubeczki Speed Stacks na czas. 
Uczniowie przygotowali się wcześniej do 
tego wydarzenia, przypominając sobie w in-
ternecie występ Julki w „Mam talent”, która 
na castingu dostała od jury złoty przycisk. 
Finalistka pokazała trzy kombinacje ukła-
dania kubeczków. Uczniowie byli zachwy-
ceni! Po występie każdy mógł spróbować 
swoich sił, jak również poprosić o autograf. 
Aby odwdzięczyć się za wspaniały pokaz, 
uczniowie z klasy 3a zagrali dla Julki na 
flażoletach utwór pt. ,,Amazing Grace”. Jak 

powiedziała Julka: ,,Czas po szkole można 
spędzić zupełnie inaczej niż przed laptopem, 
smartfonem czy telewizorem. Ja na trening 
w układaniu kubeczków codziennie poświę-
cam jedną godzinę po szkole w domu”. Dzieci 

zainspirowane występem, jak i słowami Julki 
obiecały, że wolny czas postarają się spędzać 
inaczej. Trzymamy za słowo!!! 

Iwona Czajka

Lech Dyblik w Szkole Podstawowej 
im. dr. Lecha Siudy w Szewcach

5 listopada 2019 r. gościliśmy w naszej 
szkole Lecha Dyblika – aktora i pieśnia-
rza znanego z wielu seriali telewizyj-

nych. Poprowadzone przez aktora spotkanie 
z uczniami klas 6-8, odbyło się pod hasłem 
,,Liczy się tylko miłość” w ramach realizacji 
Programu Profilaktyki Uzależnień i zawie-
rało elementy koncertu. W bardzo intere-
sujący i przekonujący sposób, jak na aktora 
przystało, pan Lech przekazał nam wiele 
wartościowych treści. Opowiadał o przy-
czynach i skutkach uzależnień od alkoholu. 
Udzielał wskazówek, jak uniknąć ucieczki 
w alkohol od problemów dnia codziennego. 

Zwrócił uwagę, że niezwykle istotną rzeczą 
jest stawianie sobie w życiu celów i dąże-
nie do ich realizacji, natomiast w karierze 
zawodowej pomóc może znajomość przy-
najmniej dwóch języków obcych, która  jest 
obecnie niezbędna także do prawidłowego 
funkcjonowania we współczesnym świecie. 
Aktor zachęcił uczniów także do czytania, 
gdyż, jak twierdził, czytanie książek pomaga 
w uniknięciu wielu szkolnych problemów, 
np. problemów z ortografią, z wypowiada-
niem się. Czytanie książek wzbogaca nasz 
język. Mówił o konieczności rozmowy, 
zwłaszcza z bliskimi w rodzinie, a także 

o szacunku wobec innych osób: ,,Trudno 
jest rozmawiać, ale łatwo jest, gdy mamy 
szacunek”. Wszystkich tych wywodów i opo-
wieści słuchaliśmy z zapartym tchem. Po 
spotkaniu wszyscy chętni otrzymali autograf. 
Spotkanie zorganizowała pedagog szkolny 
Katarzyna Roszkowska.

Katarzyna Karaś
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Korowód Wszystkich Świętych 

Późnym czwartkowym popołudniem, 31 
października 2019 r., młodzi parafianie 
wraz z rodzicami i bliskimi zebrali się 

w Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Lite-
rackiej, aby świętować Uroczystość Wszyst-
kich Świętych.  Po nabożeństwie różańco-
wym prowadzonym przez ks. Wojciecha 
Waszkiela, radosny i barwny orszak świętych 
wyruszył na ulice Buku - śpiewając całym 

sercem piosenki religijne. Dzieci podczas 
pochodu trzymały tabliczki z wizerunkami 
różnych świętych i błogosławionych. 

Przejście ulicami miast do dawnej syna-
gogi zabezpieczali strażacy, którym bardzo 
serdecznie dziękujemy. W Sali Miejskiej ks. 
Wojciech wprowadził wszystkich w atmos-
ferę radosnego świętowania. Na początku 
uczestnicy korowodu przedstawiali za ja-

kich świętych się przebrali. Następnie dzieci 
uczestniczyły w quizie wiedzy o świętych 
prowadzonym przez Wincentyńską Młodzież 
Maryjną. Wszyscy chętnie włączali się też 
w śpiew wychwalający Boga i świętych. Nie 
zabrakło również słodkich nagród. 

Na koniec dzieci z  klasy IIIa pod opieką 
wychowawczyni Danuty Śniecińskiej uświet-
niły nasze spotkanie pięknym koncertem na 
flażoletach. Wszyscy byli pod wrażeniem  
umiejętności muzycznych dzieci.

Na koniec ks. Wojciech udzielił wszyst-
kim uczestnikom błogosławieństwa Bożego. 
Korowód Wszystkich Świętych był czasem 
wspólnego, radosnego pobytu dzieci z ro-
dzicami i bliskimi, który zapewne zostanie 
w pamięci uczestników na długo. 

Serdecznie dziękujemy burmistrzowi 
Pawłowi Adamowi za udostępnienie dawnej 
synagogi,  Zuzannie Skibińskiej za pomoc 
techniczną oraz Mirosławowi Skarbińskiemu 
za  zabezpieczenie ulic miasta Buku. 

Siostry Miłosierdzia z Buku 

Imieniny Wszystkich Dzieci 
w Przedszkolu Sióstr Miłosierdzia

31 października 2019 r. w Przed-
szkolu Sióstr Miłosierdzi św. 
Wincentego a Paulo obchodzono 

Imieniny Wszystkich Dzieci. Świętowanie 
to powiązane było z uroczystością Wszyst-
kich Świętych, które posiada bardzo radosny 
charakter, gdyż w tym dniu wspominamy 
wszystkich, którzy osiągnęli już życie wiecz-

ne w szczęściu z Panem Bogiem.
W naszym przedszkolu z tej radosnej 

okazji odbył się w każdej grupie Bal Świę-
tych. Każdy mógł się przebrać za jakiegoś 
świętego. W tym dniu zobaczyliśmy m.in. św. 
Jana Pawła II, św. Franciszka, św. Weronikę, 
święte Anioły. Dzieci wspólną modlitwą, tań-
cem i śpiewem dziękowały Bogu za świętych 

patronów, którzy orędują za nimi i opiekują 
się każdego dnia.  

Dzieci w ten sposób już od najmłodszych 
lat uświadamiają sobie, iż każdy ma swo-
jego świętego patrona, który pomaga mu 
w codziennym życiu dążyć do Nieba oraz 
utwierdzają się w tym, iż każdy może być 
świętym! Przedszkolaki z grupy Róż odwie-
dziły Panie z Całodobowego Domu Opieki, 
które mieści się nad naszym przedszkolem, 
aby pokazać swoje piękne stroje i umilić 
czas miłą piosenką oraz życzliwym słowem. 

Siostry Miłosierdzia
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Udział w projekcie 
„lekcje z ZUS”

Branżowa Szkoła I Stopnia w Buku przy-
stąpiła do ogólnopolskiego projektu 
edukacyjnego „Lekcje z ZUS”, który 

został objęty honorowym patronatem Mi-
nistra Edukacji Narodowej oraz Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem 
działań projektowych jest wyposażenie 
młodych ludzi w wiedzę o ubezpieczeniach 
społecznych, przekazanie im informacji na 
temat polskiego systemu emerytalnego oraz 
uzupełnienie wiadomości z zakresu pro-

wadzenia działalności gospodarczej, w tym 
głównych praw i obowiązków pracodawcy 
i pracownika.

W dniu 21 listopada 2019 roku ucznio-
wie szkoły wzięli udział w spotkaniu na te-
mat: Co ci się należy, kiedy płacisz składki, 
przeprowadzonym przez  pracownika Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu.

Uczniowie chętnie podejmowali dyskusje 
ze względu na praktyczny aspekt poruszonej 
tematyki, możliwości korzystania ze świad-
czeń w ramach przysługujących im zasiłków 
jako młodocianym pracownikom.

Na zakończenie tej praktycznej lekcji 
sprawdzona została wiedza uczestników 
spotkania w formie quizu „Koło fortuny” 
i najlepsi uczniowie otrzymali pamiątkowe 
gadżety.

 Karolina Wawrzyniak

Prelekcja o „bezpiecznym 
bankowaniu” w Branżowej 
Szkole w Buku

Internetowa obsługa konta jest wygodna i bezpieczna – pod 
warunkiem, że będziemy znać i stosować podstawowe zasady 
bezpieczeństwa. 

Chcąc zapoznać uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia 
w Buku ze skutecznymi metodami obrony swoich finansów, 
dyrektor bukowskiego oddziału PKO Banku Polskiego S.A. za-
inicjował interesujące spotkanie dla młodzieży. W trakcie wizyty 
pracownic banku w szkole omówione zostały najważniejsze zasady 
bezpiecznego dokonywania transakcji przez Internet. 

Dziękujemy dyrekcji i pracownikom PKO Banku Polskiego w Buku 
za praktyczną lekcję o  bezpiecznym korzystaniu z bankowości 
elektronicznej.  Karolina Wawrzyniak

Brązowy medal 
dla Branżowej 
Szkoły w Buku

W piątek 15 listopada 2019 
roku w Zespole Szkół 
w Swarzędzu odbyły się 

Mistrzostwa powiatu poznań-
skiego w piłkę ręczną chłopców. 
W turnieju brały udział 4 drużyny: 
z Mosiny, Puszczykowa, Swarzędza 
i Buku. Niezwykle wyrównany  poziom spo-
tkań sprawił, że do ostatniego gwizdka wa-
żyły się miejsca na podium. Nasi bukowscy 

piłkarze ręczni, reprezentujący Branżową 
Szkołę I Stopnia w Buku, zagrali z ogromną 
wolą walki i na bardzo wysokim poziomie, 

walcząc o każdą piłkę. Ostatecznie 
przypadło im w udziale III miejsce 
i brązowy medal. Warto nadmienić, 
że o końcowych lokatach decydowała 
mała tabela, czyli bilans zdobytych bra-
mek. Niestety nie mieliśmy szczęścia 
i ostatecznie zdobyliśmy brąz, powta-
rzając sukces z ubiegłego roku. 
Skład naszej brązowej reprezentacji:
Piaskowski Dawid, Przybylak Albert 
(bramkarz), Dybizbański Dawid, Jęch 
Jakub, Lulkiewicz Karol, Bekas Marcel, 
Hulalka Kacper, Koza Błażej, Oszmałek 

Jan, Osiński Jakub, Stefaniak Jarosław, Kałużny 
Alan, Szczukocki Bartosz.

Karolina Wawrzyniak

Dyniowe 
emotikony

W ramach kształcenia kompeten-
cji sprawnego porozumiewania 
się oraz nabywania kompetencji 

cyfrowych Samorząd Uczniowski Branżo-
wej Szkoły I Stopnia w Buku zorganizował 

konkurs dla uczniów szkoły na emotikona 
z dyni. Każda klasa miała przydzielone dwie 
emocje do zaprezentowania.  Na liście pro-
pozycji pojawiły się m.in.: radość, smutek, 
zdziwienie, żal, euforia, obojętność, strach, 
zakochanie, zawstydzenie. Wygrała praca 
uczniów klasy 1a, która została wykonana 
przez Nicole Kęsy i Marię Pijanowską. 

Przygotowana zabawa miała uzmysłowić 
uczniom, że bardzo często w naszych wiado-

mościach wysyłanych w postaci SMS lub po-
przez internetowe komunikatory stosujemy 
zarówno emotikony, jak i emoji (czyli obrazki 
przedstawiające ludzkie twarze, grafiki ze 
zwierzętami, roślinami czy pokarmami). 
Warto więc uświadomić sobie bogactwo 
doświadczanych emocji, które później wy-
rażamy bez użycia słów, ograniczając się do 
wyboru odpowiedniego obrazka.

Karolina Wawrzyniak
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Z Domu  
„Pogodnej Jesieni”
Wieczornica „Zaduszki 
Poetyckie”
...miała miejsce 4 listopada 2019 r. Listopad 
kojarzy nam się ze świętem Wszystkich Świę-
tych, z Dniem Zadusznym, z pamięcią o tych, 
którzy „poprzedzili nas do wieczności”. Wie-
czornica pozwoliła nam pobyć przez chwilę 
w zadumie nad przemijaniem oraz z tymi, 
których już z nami nie ma. Naszym bliskim 
i przyjaciołom poświęciliśmy ten wieczór.

Pogadanka z Policją
5 listopada br. odbyła się pogadanka 

o bezpieczeństwie, którą przeprowadziła 
st. sierż. Magdalena Antkowiak. Policjantka 
przestrzegła seniorów o wciąż trwających 
próbach wyłudzania pieniędzy metodą „na 
wnuczka”. Powiedziała o tym jak ważne są 
elementy odblaskowe ubioru, szczególnie 
w sezonie jesienno-zimowym, w którym 
dość szybko robi się ciemno na dworze. 
Seniorzy otrzymali kamizelki odblaskowe, 
a także odpowiedzi na wszystkie nurtujące 
ich pytania.

Przegląd teatralny 
w Konarzewie

18 listopada br. odbyła się XII edycja 
Wielkopolskiego Przeglądu Amatorskich 
Grup Teatralnych Seniorów działających 
na terenie Województwa Wielkopolskiego 
„Dopiewska Jesień Teatralna”. Organizatorem 
Przeglądu jest Gminna Biblioteka Publiczna 
i Centrum Kultury w Dopiewie. Celem każ-
dego przeglądu jest popularyzacja dorobku 
amatorskich grup teatralnych, propagowanie 
sztuki teatralnej oraz inspirowanie i szuka-
nie nowych form pracy z seniorami, a także 
zawieranie nowych znajomości i przyjaźni. 
Nad wydarzeniem patronaty honorowe ob-
jęli: Zbigniew Hoffman – Wojewoda Wiel-
kopolski, Marszałek Województwa Wiel-
kopolskiego – Marek Woźniak, Starosta 
Poznański – Jan Grabkowski, Wójt Gminy 
Dopiewo – Adrian Napierała. W tym roku 
zgłosiło się dziesięć grup teatralnych m.in. 
z Lisówek, Poznania, Stęszewa, Przeźmie-
rowa, Buku, Opalenicy, Grodziska Wlkp., 
Biedruska oraz Dopiewa. Jednak na scenie 
sali widowiskowej w Konarzewie wystąpi-
ło tylko dziewięć zespołów. Jury powołane 
przez organizatora w składzie: Małgorzata 

Kalamat (absolwentka łódzkiej szkoły filmo-
wej), Alicja Urbańska (Wojewódzka Biblio-
teka Publiczna i Centrum Animacji Kultury 
w Poznaniu) oraz Maria Bąk (przedstawiciel 
Referatu ds. promocji i rozwoju gminy Dopie-
wo) przyglądało się zmaganiom wszystkich 
artystów. Sztuki teatralne, które mogliśmy 
obejrzeć były o zróżnicowanej tematyce. Od 
scenek kabaretowych poprzez klasyczne 
do bajkowych. Seniorzy „Pogodnej Jesieni” 
przedstawili „Rzepkę” i taniec z laskami. 
Przygotowania do występu były filmowane 
przez ekipę telewizyjną TVP3 Poznań, do 
programu „Starszaki” pokazującego fanta-
stycznych ludzi, ciekawe miejsca, a także 
zachęcajcego do wyjścia z domu. Ekipa tele-
wizyjna przeprowadziła z seniorami wywiad 
na temat działalności teatralnej w DDP. Na 
zakończenie każdy zespól teatralny otrzymał 
z rąk Wójta Gminy Pawła Przepióry pamiąt-
kową statuetkę, a wszyscy uczestnicy drobny 
upominek. Wszyscy występujący seniorzy 
podczas XII Dopiewskiej Jesieni Teatralnej 
udowodnili, że życie seniora wcale nie musi 
być nudne i smutne. Wręcz przeciwnie. Może 
się mienić wieloma kolorami i zarażać po-
zytywną energią!

Seniorzy z DDP Pogodna Jesień

Wyłudzenie pieniędzy metodą „na wnuczka” 
– porady dla seniorów i nie tylko

„Wesołe jest życie staruszka”, a czasami także niebezpieczne. Coraz częściej przestępcy 
podszywają się pod „wnuczka”, „policjanta” i wyłudzają pieniądze. Okradane są w ten 
sposób również osoby „w sile wieku”.

Pomimo licznych apeli ze strony Poli-
cji i banków, nadal zdarzają się osoby 
wprowadzone w błąd przez przestęp-

ców i zdezorientowane, które są gotowe 
przekazać im kosztowności i oszczędności 
całego życia.  Aby do tego nie dopuścić, 
pracownicy banku zwracają uwagę na 
zdenerwowanych klientów, którzy niety-
powo się zachowują i chcą wypłacić większą 
kwotę pieniędzy. Pracownik banku może 
wówczas pytać, dlaczego klient likwiduje 
lokatę, komu chce przekazać pieniądze itp. 
Proszę nie odbierać tego jako nadmiernej 
ciekawości bankowego doradcy – chodzi 

o zweryfikowanie, czy mamy do czynienia 
z przestępstwem? Dzięki temu udało się 
zapobiec wielu kradzieżom. 

W swojej „profesji” oszuści często posłu-
gują się książką telefoniczną. Wybierają z niej 
osoby o imionach, które najczęściej noszą 
osoby starsze. Dzwonią do nich podszywa-
jąc się pod policjanta lub przysłowiowego 
„wnuczka”. Proszę jednak nie ulegać złudze-
niu, że ofiarami tego rodzaju przestępstw 
są tylko osoby starsze.  Policyjne statystyki 
mówią o tym, że ofiarą może być każdy, jeśli 
realizowany przez przestępców scenariusz, 
wydaje sią wiarygodny.  

Odbierając telefon od nieznajomego, 
który np. informuje nas o kłopotach kogoś 
z rodziny, nie należy wpadać w panikę.

Gdy mamy podejrzenie, co do prawdzi-
wości zajścia, bez wahania należy dzwonić 
na policję (997 lub 112). 

W żadnym wypadku nie można przeka-
zać pieniędzy nieznajomemu, albo zlecać 
przelew na jego konto – nawet jeśli podaje 
się za „pracownika służb specjalnych”. Nigdy 
również nie należy brać kredytu pod wpły-
wem osób trzecich.  Jeżeli „akcja” odbywa 
się w oddziale, warto porozmawiać na ten 
temat z pracownikiem banku – szczególnie 
wtedy, gdy nasz rozmówca ostrzega, aby 
w żadnej wypadku tego nie robić. Trzymając 
się tych kilku, bardzo prostych zasad, można 
uniknąć, wielkich problemów. 

Maciej Fabisiak
PKO Bank Polski

Oddział 1 w Buku
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II miejsce UKS Bukowia  
na Turnieju w Karczewie

W dniach 8-11.11.2019 zawodniczki 
UKS Bukowia brały udział w Ogól-
nopolskim Turnieju Piłki Ręcznej 

w Karczewie. Turniej był mocno obsadzo-
ny. Startowało 16 zespołów, między innymi 
dwie drużyny złożone z zawodniczek kadry 
województwa śląskiego.

Bukowianki znalazły się w grupie z taki-
mi zespołami jak: MKS Karczew I, SPR Olkusz 
II, CHKS Łódź. Fazę grupową zakończyliśmy 
na 2 miejscu. Wyniki meczów były nastę-
pujące:

 » SPR Olkusz II – UKS Bukowia Buk 9:28
 » CHKS Łódź – UKS Bukowia Buk 3:17 

 » MKS Karczew I – UKS 
Bukowia Buk 14:11
W ćwierćfinale nasze pił-

karki ręczne zmierzyły się 
z Kadrą Śląska II, którą po-
konały po bardzo wyrówna-
nym meczu 17:16. Półfinał 
z MTS Kwidzyn I to znów bardzo wyrównany 
mecz. Spotkanie kończy się remisem 12:12 
i o końcowym wyniku zadecydowały rzuty 
karne. Ostatecznie zwyciężamy 3:2 w rzutach 
karnych i awansujemy do finału. W meczu 
finałowym spotykamy się z Kadrą Śląska I i 
po zaciętym spotkaniu przegrywamy 10:11.

Drugie miejsce to duży sukces naszych 
zawodniczek, zwłaszcza że w kategorii mło-
dziczek występujemy drużyną rok młodszą. 
Teraz przed nami rozgrywki ligowe, zapra-
szamy wszystkich kibiców do oglądania me-
czy w bukowskiej hali.

Jarosław Sznycer

4. Turniej 
Piłki Ręcznej 
senior – oldboy 
im. H. Łubińskiego

16 listopada br. po raz czwarty 
w hali sportowej obył się 
turniej piłki ręcznej zor-

ganizowany przez UKS Spartakus 
Buk oraz WKS Grunwald Poznań 
Oldboy. Patronat nad wydarzeniem ob-
jął Burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł 
Adam, który wraz z wicestarostą Tomaszem 
Łubińskim dokonał oficjalnego otwarcia 
rozgrywek. 

Na boisku spotkało się sześć drużyn: 
Grunwald Poznań, Spartakus Buk, Nielba 
Wągrowiec, Start Konin, Oborniki Śląskie, 
Koronowo. Wyniki turnieju przedstawiają się 
następująco: I miejsce – Start Konin; II miej-
sce – Nielba Wągrowiec; III miejsce – UKS 
Spartakus Buk; IV miejsce – WKS Grunwald 
Poznań; V miejsce – Koronowo; VI miejsce 
– Oborniki Śląskie.

Najlepszy bramkarzem był Rafał Popław-
ski/Oborniki Śląskie, królem strzelców – 
Sebastian Bukowski/Nielba Wągrowiec, 
a najlepszym zawodnikiem Krzysztof Sko-
rupski/Start Konin.

W imieniu rodziny Łubińskich pragnie-
my złożyć zawodnikom i uczestnikom po-
dziękowania za pamięć po byłym trenerze.

Zuzanna Skibińska

Zagrali  
w tenisa stołowego

W niedzielę 1 grudnia 
br. w hali Ośrodka 
Sportu i Rekreacji 

w Buku odbyły się XXIII Mi-
strzostwa Miasta i Gminy Buk 
w Tenisie Stołowym. Do ry-
walizacji przystąpiło 35 ama-
torów tej dyscypliny sportu, 
w dwóch kategoriach wie-
kowych. W kategorii OPEN 

o miano najlepszego rywalizowało 
16 zawodników i jedna zawodnicz-
ka. Natomiast w kategorii „mło-
dzieżowej” – rocznik 2004 i mł. 
– zgłosiło się 18 chłopców.

Mecze fazy grupowej wyło-
niły ośmiu ćwierćfinalistów (kat. 
OPEN), którzy rywalizowali syste-
mem play-off o jak najwyższe miej-
sce. Do półfinałów awansowało 
najlepszych czterech zawodników 
w każdej kategorii.

Młodzieżowym Mistrzem XXIII 
edycji Mistrzostwa MiG Buk w Tenisie Sto-
łowym został Jakub Gierałtowski, natomiast 
Mistrzem Miasta i Gminy Buk został Emil Mi-
chalski. Obaj panowie byli bezkonkurencyjni, 
wygrywając wszystkie mecze w turnieju. 

Pamiątkowe puchary i medale dla 
wszystkich uczestników wręczył kierownik 
OSiR pan Stanisław Kluczyk. 

Paweł Prugar
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Sławomir Sibilski podbija Nowy Jork!
Jak sam o sobie mówi urodził się na Placu Reszki 47 lat temu. Na co dzień prowadzi własną 
działalność w zakresie prac glazurniczych. Biega od 4 lat i w tym roku spróbował swoich 
sił w nowojorskim maratonie. Poznajcie Sławomira Sibilskiego – rodowitego mieszkańca 
naszej miejscowości, dla którego bieganie stało się pasją.

3 listopada wystartował pan w ma-
ratonie w Nowym Jorku – jak pan to 
wspomina?

W USA często używają pojęcia „Ameri-
can Dream”, to motto ludzi którzy odnieśli 
sukces. Los, dzięki pasji biegacza zaprowa-
dził mnie do Nowego Jorku, by wziąć udział 
w TCS NYC Marathon. To jeden z sześciu 
najważniejszych, a z pewnością największy 
z maratonów wchodzących w skład Abbott 
World Marathon Majors. Zatem to pierwszy 
krok mojego American Dream. Pierwsza 
gwiazdka z sześciu. Sukces tym 
cenniejszy, że to dopiero mój 
drugi maraton okraszony wyni-
kiem 2:54:23. Pozwoliło to zająć 
931 miejsce w stawce 53518 
biegaczy z całego świata. Dzięki 
temu z optymizmem wypatru-
ję 2020 r., w którym powalczę 
o dwie kolejne gwiazdki. 20 
kwietnia wezmę udział w naj-
starszym na  świecie Boston 
Marathon, a 11 października 
w Chicago Marathon.

Jak zaczęła się przygoda 
z bieganiem?

Bieganie zaczęło się od 
przełaju w Otuszu, na który na-
mówił mnie przyjaciel Roman 
Szymański. Można powiedzieć, 
że to „ojciec sukcesu” :). Miało to miejsce 
4 lata temu. Od tego czasu gonię za marze-
niami. Start w maratonie jest w głowie każ-
dego naznaczonego bieganiem sportowca. 
Ja podjąłem taką decyzję po dwóch latach, 
wcześniej uważałem, że organizm nie był 
gotowy.

Jak wyglądają codzienne przygoto-
wania do takiego maratonu?

Trenuję w zasadzie cały rok, z małymi 
przerwami - około trzech tygodni po sezo-
nie wiosennym i jesiennym. Bezpośrednie 
przygotowanie do maratonu u mnie to okres 
około trzech miesięcy - trening pięć razy 
w tygodniu. W tym okresie są także starty 
treningowe i zawody na krótszych dystan-
sach. To doskonale buduje psychikę i wiarę, 
że będę przygotowany.

Gdzie pan trenuje?
Treningi to głównie asfalt, czasem las. 

Gdy są złe warunki - niestety bieżnia mecha-
niczna. To minimalizowanie ryzyka choroby 
lub kontuzji na śliskiej nawierzchni.

Co daje bieganie?
Pomijając fakt, że organizm mija się z po-

jęciem czasu - jak widać można się spełniać 
w każdym wieku. Jest też olbrzymia frajda 
urywać kolejne sekundy, wspinać się na 
wyższy poziom sportowy, łamiąc bariery, 
które wydawały się nierealne.

Największe marzenie? Czy jest coś 
jeszcze co chciałby pan osiągnąć?

Marzenie w trakcie realizacji to ukończyć 
Abbott World Majors Marathon i rzecz jasna 
urwać kilka minut z rekordu na dystansie 
maratońskim. Bezdyskusyjna sprawa to 
ludzie spotkani na trasach, treningach i za-

wodach. Powstają relacje i przyjaźnie, które 
są bezcenne.

Często mówimy, że „nie mamy na 
coś czasu”. Jak można pogodzić swoją 

sportową pasję z życiem 
codziennym?

Pojęcie nie ma czasu na 
coś, mając w domyśle trening, 
nie istnieje. Jeśli to sprawia 
mi radość i jestem szczęśli-
wy będąc częścią biegowej 
karuzeli to każdy trening jest 
przyjemnością! Nawet te naj-
cięższe treningi. I gdy trzeba 
pogodzić pracę z pasją, to jest 
wtedy łatwiej.

Dziękuję za rozmowę 
i życzę, aby wszystkie bie-
gowe plany spełniły się 
w 100%! 

Monika  
Błaszczak-Mańkowska

Mistrzowie Polski Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w Sztafetowych Biegach Przełajowych

27 października w miejscowości Ol-
szyna k/Lubania odbył się Ogól-
nopolski Finał Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajo-
wych Szkół Podstawowych.

Dwóch mieszkańców naszej gminy Filip 
Tonder (zamieszkały Buk) oraz Jakub Zimny 
(zam. Dobieżyn) do niedawna uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Buku, wzięli udział 
w tych zawodach. Chłopcy reprezentowali 
Szkołę Podstawową w Opalenicy, w której 
aktualnie rozwijają się sportowo (Akademia 
Piłkarska Reissa) i uczą się w 8 klasie.

Aby dotrzeć do Finału Ogólnopolskiego 
Filip i Jakub najpierw wygrali Finał Woje-
wódzki, który odbył się w Poznaniu dnia 17 
października 2019 r. Po tym zwycięstwie 
chłopcy udali się na Finał Ogólnopolski, gdzie 
także zajęli I miejsce, uzyskując tytuł Mistrza 
Polski Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Szta-

fetowych Biegach Przełajowych w swojej 
kategorii wiekowej.

 Jesteśmy bardzo dumni z naszej bukow-
skiej młodzieży i życzymy im dalszych suk-
cesów sportowych!

Rodzice
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Bioodpady na luzie,  
czyli tajemnica brązowego pojemnika

Brązowy, niepozorny - pojemnik na bioodpady, często postrzegany jest jako mało ważny 
wśród odpadowej gamy pojemników. Nie dajmy się jednak zwieść pozorom. Zbiórka 
bioodpadów jest kluczowym elementem całego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, który organizuje ZM GOAP. Co należy o niej wiedzieć i jak ją prawidłowo 
prowadzić?

Od 1 stycznia 2018 roku na terenie 
aglomeracji poznańskiej wprowa-
dzono obowiązek segregacji biood-

padów. Zmianę tą poprzedził pilotażowy 
program zbiórki tych odpadów prowadzony 
w 2017 r. w trzech sektorach aglomeracji. 
ZM GOAP w kompleksowy sposób informo-
wał o organizowanej zbiórce odpadów BIO. 
Ukazały się reklamy w prasie, radiu, telewizji 
i internecie. Odbyły się spotkania informacyj-
ne i konsultacyjne. Do mieszkańców trafiły 
plakaty i ulotki. Jakie są efekty?

Więcej odpadów BIO
Rosnący poziom życia w Polsce wiąże się 

z większą konsumpcją, a w konsekwencji – 
wzrostem produkcji odpadów. W przypadku 
aglomeracji poznańskiej strumień odpadów 
wzrósł w ostatnich latach o około 4-6% rocz-
nie. Dotyczy to wszystkich frakcji odpadów, 
w tym również bioodpadów. Stanowią one 
największą część odpadów komunalnych 
zbieranych selektywnie, powstają bowiem 
w każdym - małym i dużym gospodarstwie 
domowym. 

W ostatnich latach na terenie aglomeracji 
poznańskiej znacząco wzrosła ilość odbiera-
nych odpadów biodegradowalnych. W latach 
2015-2017 ich masa zwiększyła się o około 
30% w stosunku do lat minionych. W ko-
lejnych latach poziom ten kształtował się 
następująco: w 2015 – 19,5 tys. ton, w 2016 
– 27,4 tys. ton, w 2017 - 32 tys. ton i w 2018 
- 38 tys. ton. 

Wzrost ilości zebranych selektywnie 
bioodpadów to bardzo dobra wiadomość. 
Dzięki dobrym wynikom zbiórki, gminom 
zrzeszonym w ZM GOAP będzie łatwiej osią-
gnąć poziomy recyklingu wyznaczone przez 
przepisy prawa unijnego oraz krajowego. 

Bioodpadowe problemy
Prowadzona poprawnie selektywna 

zbiórka odpadów oznacza zmniejszenie 
ilości i masy odpadów zmieszanych (tzw. 
resztkowych), trafiających do czarnego po-
jemnika. Niestety, często selektywna zbiórka 
bioodpadów prowadzona jest w sposób nie-
prawidłowy. W przypadku bioodpadów dość 
częstym problemem jest mieszanie odpadów 
ulegających biodegradacji, z tymi, które nie 
rozkładają się w sposób naturalny. 

Do pojemników na bioodpady nadal 

trafia więc to, co trafić tam nie powinno. 
Mieszkańcy wyrzucają nie tylko artykuły 
spożywcze, które nie nadają się do kom-
postowania (np. mięso), ale także odpady 
niemające nic wspólnego z frakcją „BIO” np. 
gruz budowlany, materiały poremontowe, 
opakowania plastikowe itp.

Pamiętajmy, że do pojemników na bio-
odpady powinny trafiać wyłącznie odpady 
organiczne, jak: odpadki kuchenne, obierki 
z jarzyn i owoców, przeterminowane warzy-
wa i owoce, fusy z kawy i herbaty, resztki 
produktów żywnościowych pochodzenia 
roślinnego, produkty zbożowe, kwiaty cięte 
i doniczkowe, trawa i liście, rozdrobnione 
gałęzie, skorupki jaj, pieczywo. 

Prowadzona przez ZM GOAP zbiórka 
bioodpadów przynosi oczekiwane rezultaty, 
jednak pojawiają się problemy z jakością 
obieranych odpadów, w szczególności na 
terenach zabudowy wielorodzinnej. Jakie 
błędy popełniają mieszkańcy?

Niewłaściwe jest wrzucanie mięsa, kości, 
odchodów zwierząt, popiołu, ziemi i kamieni 
do bioodpadów. Te odpady nie nadają się 
do zagospodarowania w Biokompostowni 
- instalacji do której odpady są przekiero-
wywane. 

Dość częstym zjawiskiem jest wyrzuca-
nie do brązowych pojemników zmieszanych 
(niesegregowanych) odpadów komunalnych 
lub innych odpadów zbieranych selektywnie. 
Należy pamiętać, że nieprawidłowe zacho-
wanie jednego mieszkańca, który lekceważy 
obowiązujące zasady i wrzuci do brązowego 
pojemnika pieluchę lub koci żwirek, niweczy 
starania wielu innych ludzi, którzy zbierali 
odpady prawidłowo. Zatroszczmy się więc 
o środowisko, bądźmy „eko” i postępujmy 
odpowiedzialnie!

Bioodpady na luzie!
Nieprawidłowym postępowaniem jest 

wyrzucanie bioodpadów zapakowanych 
w zwykłe worki foliowe i siatki ze sklepu. 
Powoduje to pogorszenie jakości groma-
dzonych odpadów, ich gnicie, co w konse-
kwencji stwarza problemy z ich dalszym 
zagospodarowaniem. 

Jeżeli nie mamy specjalnego worka bio-
degradowalnego, a dokładniej komposto-
walnego, pamiętajmy, że wrzucając biood-
pady do pojemnika powinniśmy najpierw 

oddzielić je od folii, a zabrudzoną „foliówkę” 
wrzucić do pojemnika na odpady zmiesza-
ne. Poprawne zachowanie powinno zatem 
polegać na wrzuceniu bioodpadów LUZEM 
do brązowego pojemnika. Bioodpady przed 
wrzuceniem do pojemnika możemy też gro-
madzić w specjalnych kompostowalnych 
workach, które nie będą powodowały pogor-
szenia jakości zebranych w nich odpadów. 
Biodegradowalne woreczki na odpady moż-
na kupić w niektórych sklepach sieciowych 
na terenie aglomeracji poznańskiej.

Do gromadzenia bioodpadów wyko-
rzystuje się specjalne brązowe pojemniki 
z otworami wentylacyjnymi w ściankach 
i z rusztem na dnie. Dzięki systemowi napo-
wietrzania i parowania odcieków spowal-
niane jest gnicie odpadów, a co za tym idzie, 
powstawanie nieprzyjemnych zapachów. 
Dodatkowo, zastosowanie pojemników 
z rusztem wpływa na zmniejszenie objętości 
gromadzonych w nich odpadów. 

Przestrzeganie powyższych zasad gwa-
rantuje, że zbierane bioodpady zachowają 
swoje właściwości, a obsługująca aglomera-
cję poznańską instalacja (Biokompostownia) 
będzie mogła je efektywnie przetwarzać. 
W procesie odzysku z bioodpadów pozy-
skiwany jest dobrej jakości kompost o walo-
rach nawozowych, wytwarzana jest również 
energia elektryczna oraz cieplna. Pozyskana 
w ten sposób energia wykorzystywana jest 
do zasilania instalacji Biokompostowni. Na-
tomiast nawóz powstały w wyniku kompo-
stowania wykorzystywany jest z pożytkiem 
dla środowiska: w rolnictwie, ogrodnictwie, 
na miejskich terenach zielonych i wszędzie 
tam, gdzie natura ma szansę wygrać z bruko-
wanymi oraz betonowymi ścieżkami. Miesz-
kańcy mogą być pewni, że wyrzucane przez 
nich bioodpady nie zmarnują się.

Żółta kartka od GOAP
Gdy okazuje się, że w pojemnikach prze-

znaczonych do selektywnej zbiórki odpadów 
znajdują się inne odpady niż te dla których 
danych pojemnik jest dedykowany, to od-
bierający odpady umieszcza na pojemniku 
żółtą naklejkę ostrzegawczą „Selektywna 
zbiórka niezgodna z Regulaminem”. W ta-
kim przypadku odpady zostaną odebrane 
w terminie zbiórki zmieszanych odpadów 
komunalnych. Jeżeli w pojemniku znajdą 
się takie, których GOAP w ogóle nie odbiera 
mieszkaniec jest zobowiązany do segregowa-
nia odpadów. W obu sytuacjach informacja 
o nieprawidłowej zbiórce zostanie przeka-
zana do ZM GOAP.

Pamiętajmy, że 6 września br. znowe-
lizowano ustawę o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, a jednym z jej głów-
nych założeń jest obligatoryjna selektywna 
zbiórka odpadów dla wszystkich właścicieli 
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nieruchomości. Prowadzenie selektywnej 
zbiórki odpadów w sposób nieprawidło-
wy będzie skutkować wzrostem opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
W zabudowie wielorodzinnej istnieje zasada 
współodpowiedzialności mieszkańców za 
właściwą gospodarkę odpadami. Niepra-
widłowe postępowanie jednego czy kilku 
mieszkańców, może rodzić negatywne kon-
sekwencje dla wszystkich. W tym zakresie 
obowiązuje zasada „zbiorowej odpowie-
dzialności”, dlatego zachęcamy mieszkańców 
do zapoznania się z zasadami prowadzenia 
selektywnej zbiórki odpadów i stosowania 
jej w swoich domach. 

Więcej kultury w odpadach!

Segregacja odpadów to także element 
kultury i dobrego wychowania. Zwykle nie 
wyrzucamy skórki po bananie na chodnik, 
tylko wyrzucamy ją do kosza na śmieci (a 
najlepiej do pojemnika na bioodpady). Tak 
też jest z selektywną zbiórką odpadów – 
segregując je poprawnie przeciwdziałamy 
degradacji środowiska, ograniczamy zasypy-
wanie oceanów plastikiem, spowalniamy po-
wstawanie gór odpadów na składowiskach. 

Mieszkańcy powinni wspólnie trosz-
czyć się o właściwą gospodarkę odpadami 
i prawidłową zbiórkę selektywną – jest to 
forma sąsiedzkiego współdziałania dla dobra 
swojego otoczenia: bloku, osiedla, dzielnicy. 

Dlatego, jeśli chcesz, by zieleń nie znik-
nęła na zawsze z miejskiego krajobrazu, 
musisz poznać TAJEMNICĘ BRĄZOWEGO 
POJEMNIKA, należy do niego wrzucać TYL-
KO ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI! 

Nie mogą to być więc plastikowe worki, 
pieluchy, koci żwirek z odchodami czy chleb 
zawinięty w folię. Zanim następnym razem 
wyruszysz do brązowego pojemnika z na-
pisem BIO, przyjrzyj się dokładnie swoim 
odpadom i zastanów, czy rozłożą się one 
w sposób naturalny. Pamiętaj, że odpady 
BIO wyrzucone w foliowym worku sprawią 
tylko kłopot w instalacji - Biokompostowni. 
Jeśli wyrzucisz je luzem bądź w komposto-
walnym worku, np. papierowym będziesz 
totalnie EKO. GOAP

Dotacje celowe ze środków budżetu Miasta i Gminy Buk na zadania służące tworzeniu 
warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych od 1 stycznia 2020 r.

1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie Uchwa-
ła nr XI/84/2019 Rady Miasta i Gminy 
Buk z dnia 24 września 2019 r. w spra-

wie określenia zasad udzielenia dotacji ce-
lowej ze środków budżetu Miasta i Gminy 
Buk na zadania służące tworzeniu warunków 
dla rozwoju rodzinnych ogrodów działko-
wych. O dotację wnioskować będą mogły 
stowarzyszenia ogrodowe prowadzące 
rodzinne ogrody działkowe z terenu Miasta 
i Gminy Buk, które nie działają w celu 
uzyskania zysku. Wnioski będzie można 

składać do 31 marca każdego roku. 
Zgodnie z zapisami uchwały dotacja 

w danym roku budżetowym może być udzie-
lona w kwocie nie większej niż 8.000,00 zł 
nakładu na zadanie, o którego dofinanso-
wanie ubiegać się będzie wnioskodawca. 
Dla danego wnioskodawcy dotacja może 
być przyznana nie częściej niż raz na rok. 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 
sporządzana będzie umowa z wniosko-
dawcą, na podstawie której w terminie 
14 dni na wskazany rachunek bankowy 

będzie przekazywana ustalona kwota do-
tacji. Udzielone dofinansowanie podlegać 
będzie rozliczeniu, które wnioskodawca 
będzie zobligowany złożyć w terminie 14 
dni od dnia zakończenia dotowanych prac, 
ale nie później niż 30 listopada danego roku 
budżetowego.

Formularze wniosków i sprawozdań 
będą do pobrania na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gmi-
ny Buk oraz w pokoju nr 17 Urzędu.

Michał Migdałek

Konsultacje społeczne ws. nowelizacji aktów prawa 
miejscowego – Związek Międzygminny GOAP

6 września 2019 r. 
weszła w życie no-
welizacja ustawy 

o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. 
ZM GOAP w ciągu 12 mie-
sięcy  jest zobowiązany 
do dostosowania aktów 
prawa miejscowego do 
zapisów ustawy. 

W związku z powyż-
szym rozpoczynamy 
konsultacje społeczne 
dotyczące nowelizacji 
Regulaminu utrzyma-
nia czystości i porząd-
ku w zakresie gospo-
darowania odpadami 
komunalnymi na ob-
szarze gmin wchodzą-
cych w skład Związku 
Międzygminnego „Go-
spodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznań-

skiej” oraz Uchwały w sprawie szczegó-
łowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów ko-

munalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospo-
darowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczaną 
przez właściciela nieru-
chomości opłatę za go-
spodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Wstępny projekt  Re-
gulaminu oraz Uchwały 
szczegółowej  znajdą Pań-
stwo na stronie interneto-
wej ZM GOAP w zakładce 
AKTUALNOŚCI: 
https://www.goap.
org.pl/aktualności/
114-projekt-wstępny-
-regulaminu-i-uchwa-
ły-szczegółowej   

Szczegóły dot. termi-
nów konsultacji społecz-
nych oraz formy wnoszenia 
uwag zostaną przekazane 
w drugiej połowie grudnia.  
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Z okazji  
Bożego Narodzenia

Mieszkańcom Miasta i Gminy Buk
życzę radosnych 

i rodzinnych Świąt
oraz wszelkiej pomyślności

w Nowym Roku 2020

Paweł Ratajczak
Wiceprzewodniczący Rady

Powiatu Poznańskiego

Składamy serdeczne podziękowania 
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, 

Znajomym  
oraz wszystkim, którzy uczestniczyli 

we Mszy Św. i ceremonii 
pogrzebowej

V Ś.P. Janiny Nykiel

Pragniemy również podziękować  
za okazaną pomoc i życzliwość,  

za liczne intencje mszalne, 
złożone kwiaty i wieńce.

Serdeczne podziękowania  
składa Rodzina

Bezpłatne szczepienia 
przeciwko grypie

Zachęcamy do udziału w Bezpłatnym Progra-
mie Szczepień dla mieszkańców Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Poznania (Metro-

polii Poznań).

Z programu  
skorzystać mogą osoby, które:

- mieszkają lub pracują na terenie MOF Po-
znania. 

program skierowany jest do osób zamieszkują-
cych lub pracujących m. in. na terenie gminy Buk.

- są aktywne zawodowo
program skierowany jest do osób pracujących. 

Dlaczego ten warunek? Długofalowym efektem Pro-
gramu ma być wspieranie aktywności zawodowej 
osób z grupy docelowej i zmniejszenie liczby ab-
sencji w pracy, dzięki wynikającemu ze szczepień 
zmniejszeniu ryzyka zachorowania na grypę lub wy-
stąpienia powikłań pogrypowych.

- mają 50-64 lat lub 25-49 lat, ale należą do grup 
ryzyka zachorowań na grypę wskazanych przez Świa-
tową Organizację Zdrowia (WHO) oraz NIZP-PZH tj. 
osób kontaktujących się w pracy z dużą liczbą ludzi.

Do grup ryzyka zachorowań na grypę zaliczyć 
można:
• pracowników ochrony zdrowia,

• urzędników (urzędów miast i gmin, urzędów skar-
bowych, celnych, ZUS i in.),

• pracowników handlu,
• pracowników transportu (m.in. pracowników ko-

lei czy firm komunikacji publicznej),
• pracowników oświaty i uczelni wyższych.

Jeśli spełniasz powyższe warunki uczestnictwa 
zgłoś się do jednego z punktów szczepień.

GMINA BUK - NZOZ Vigilax Przychodnia Lekarza 
Rodzinnego Vigilax, ul. Kościuszki 5, 64-320 Buk, tel. 
61 814 00 91. Godziny szczepień: poniedziałek - pią-
tek 8 – 18. Pozostałe punkty szczepień: grypa-me-
tropoliapoznan.pl/punkty-szczepien. Udział w pro-
gramie jest bezpłatny.

Sprostowanie
W nawiązaniu do artykułu „Kajakiem 

przez Atlantyk – spotkanie z podróżnikiem 
Aleksandrem Dobą”, który ukazał się w li-
stopadowym wydaniu Kosyniera, pragnę 
uzupełnić informacje o organizatorze wy-
darzenia, którym był pan Paweł Ratajczak, 
a także o sponsorach, przy wsparciu któ-
rych spotkanie odbyło się, a którymi byli: 
restauracja Nova Trattoria oraz Piekarnia 
Bukowska Wojciech Szczęsny.  

 Zuzanna Skibińska

28 Finał Wielkiej Orkiestry w Buku odbędzie się 12 stycznia 
w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Buku. 
Więcej informacji i program na stronie buk.zhp.net.pl 
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Anna Czeska | Bistro „Przy Młynie”Anna Czeska | Bistro „Przy Młynie”
Catering, imprezy pleneroweCatering, imprezy plenerowe

Buk, ul. Dobieżyńska 21
tel. 618140522 kom. 600335837

Jak co roku przyjmujemy zamówienia na potrawy świąteczne. Polecamy:
1. Barszcz z uszkami
2. Pierogi: z kapustą i grzybami, z mięsem, ruskie
3. Rolady wołowe
4. Pieczeń z karkówki, schabu
5. Pieczony udziec z jelenia
6. Pieczona cielęcina
7. De Volaille
8. Kaczkę nadziewaną z pyzami i modrą kapustą

9. Bigos świąteczny
10. Pasztet z jelenia z żurawiną
11. Zimne bufety:

• ryby (pstrąg, karp, sandacz, łosoś, morszczuk, 
śledzie),

• mięsa (schab, szynka, polędwiczka ze szparaga-
mi, galantyna z kaczki, rolady drobiowe, rolady 
ze szpinakiem, schab ze śliwką).

Z okazji świąt Bożego Narodzenia
zdrowia, szczęścia, radości w rodzinie

życzy
Anna Czeska z pracownikami

  
  

Mieszkańcom i Czytelnikom   
składam serdeczne życzenia: 

Rodzinnych, nastrojowych Świąt Bożego Narodzenia 
 

 W Nowym 2020 roku zdrowia i dbałości o siebie i bliskich, 

szczerego uśmiechu częściej niż dotychczas, 

 odwagi w tworzeniu rzeczywistości na miarę oczekiwań,  

   zaangażowania oraz znalezienia w sobie siły do życzliwości  

i wytrwałości w osiąganiu celów. 

 
                                                   Wojciech Dudkiewicz 
                                                                                       www.newsbuk.pl  
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Pomódlmy się  
w Noc Betlejemską,
w Noc Szczęśliwego  
Rozwiązania,
by wszystko się nam rozplątało,
węzły, konflikty, powikłania.
Oby się wszystkie trudne sprawy
porozkręcały jak supełki,
własne ambicje i urazy
zaczęły śmieszyć jak kukiełki.
ks. Jan Twardowski
Wiersz staroświecki

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
Sponsorom, Rodzicom, Kibicom,  

Sympatykom piłki ręcznej  
oraz Mieszkańcom Miasta i Gminy Buk  
życzymy, aby wszystkie trudne sprawy  

rozwikłały się i wyprostowały,  
a w domach zagościł spokój  

i nastała miłość.

Zarząd, trenerzy  
i zawodniczki  
UKS Bukowia

Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy, 
Że każdy wszystko usłyszy: 
I sanie w obłokach mknące, 

I gwiazdy na dach spadające, 
A wszędzie to ufne czekanie.

Czekajmy - dziś cud się stanie!

Wszystkim Mieszkańcom  
Miasta i Gminy Buk

życzę dużo spokoju, szczęścia i miłości.
Niech magia Świąt Bożego Narodzenia

wypełnia ciepłem wszystkie mroźne dni,
a blask gwiazd przypomina,
że czasem wystarczy tylko  

wypowiedzieć życzenie…
Spełnienia wszystkich świątecznych życzeń!

Dariusz Pańczak
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SZUKASZ PRACY ? 
DOŁĄCZ DO ZESPOŁU GREEN FACTORY!
miejsce pracy: Niepruszewo k. Buku, ul. Cisowa 1

Poszukujemy pracowników na stanowiska:
OPERATOR MASZYN 

• obsługa maszyn i urządzeń  • przygotowywanie, uruchamianie i nadzoro-
wanie procesu produkcyjnego • praca  w systemie zmianowym

PRACOWNIK KOMPLETACJI / MAGAZYNIER
• prawidłowy obrót towaru na magazynie • załadunki/rozładunki samocho-
dów ciężarowych • kompletacja zleceń wysyłkowych • przygotowywanie 

etykiet • obsługa programu magazynowego • praca w systemie zmianowym

PRACOWNIK PRODUKCJI 
• praca przy linii produkcyjnej • praca  w systemie zmianowym

Jeżeli chcesz: • pracować na podstawie umowy o pracę • otrzymać dodat-
kowe wynagrodzenie za polecenie znajomego do pracy • otrzymywać pakiet 
świadczeń socjalnych: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, 
bony towarowe/żywieniowe –– To zapraszamy do naszej firmy!

Wyślij swoje CV na adres: kadry@green-factory.com 
Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 306 72 62
Zapraszamy do zapoznania się z profilem naszej firmy:  

www.green-factory.com 
Zapewniamy szkolenia wdrażające do pracy na stanowisku !

Przesłanie do Green Factory Sp. z o.o danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w art. 22 
(1) Kodeksu pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Green Factory Sp. z o.o w celu 
prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody 
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem 
Pani/Pana danych osobowych jest Green Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Zdunowo 48, 09-142 Załuski. 
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.

 

Gwarantujemy:
- ciągłość pracy w dłuższym okresie
- terminowe rozliczanie pracy
- dowóz oraz odbiór wykonanej pracy

Informacje oraz kontakt
tel. 600 269 245

 zleci klejenie 
toreb papierowych

Prosimy dzwonić w godz. 8.00 - 14.00

Poszukujemy osób i firm
z doświadczeniem.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Buk  

     wraz z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku 

                                     zapraszają na 

      „Spotkanie Wigilijne dla osób samotnych” 

Spotkanie skierowane jest  

                    dla wszystkich osób samotnych,  

chcących spędzić ten świąteczny czas  

w przyjaznej i rodzinnej atmosferze. 

         Wigilia odbędzie się 17.12.2019r. o godz. 12:00  

w Restauracji Parkowa. 

                   Osoby zainteresowane prosimy o  

deklarację obecności pod numerem telefonu: 618940229 
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Do sprzedaży 2 lokale mieszkalne w zabudowie domu jednorodzinnego 
wolnostojącego:
Mieszkanie nr 1 Powierzchnia 110m2 (parter 55,3 m2, piętro 54,7m2)
 Działka ½ udziału w działce o pow. 770m2   Stan deweloperski

Mieszkanie nr 2 Powierzchnia 110m2( parter 55,3 m2, piętro 54,7m2)
 Działka ½  udziału w działce o pow. 770m2  Stan deweloperski

Termin oddania do użytku - Kwiecień 2020 r.  
Miejsce: okolice Buku, blisko wjazdu na węzeł Buk autostrady A-2

Cena - 3,500 zł brutto za 1m2

Kontakt: tel. 798-929-071

Do sprzedaży - działki budowlane pod zabudowę domem jednorodzinnym 
(możliwość wykonania 2 lokali mieszkalnych) z uzbrojeniem w sieć energetyczną, gazową i wodociągo-

wą w pasie drogowym. Miejsce - okolice Buku, bliskość wjazdu na węzeł Buk, autostrady A-2

Kontakt: tel. 798-929-071

Przyjmę zamówienie na realizację i sprzedaż w okolicy Buku (bliskość wjazdu na 
węzeł Buk, autostrady A-2) w 2020 i 2021 r. mieszkań w budynku jednorodzinnym 

piętrowym lub mieszkań w budynku jednorodzinnym parterowym.
Kontakt: tel. 798-929-071

OKRĘGOWA 
STACJA 

KONTROLI 
POJAZDÓW

Buk, ul. Przemysłowa 1
(rondo koło Wavin)

Zapraszamy:  
Poniedziałek - Piątek 7.00-19.00 

Sobota 8.00-13.00

WYNAJMĘ
LOKAL 
80m2

Buk, Plac 
Przemysława 14
Z dniem 1.02.2020 r.

tel.  
603 570 366
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Otusz 25 • tel. 507 281 280

MECHANIKA
GEOMETRIA

WYMIANA OLEJU
SERWIS OGUMIENIA




